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EDITORIAL

QUEM NAVEGA,  
NÃO TEM MEDO

Todas as escolhas da vida têm consequências, quer 
sejam elas boas ou más. Desde aquela excelente 

oportunidade de negócios que você soube aproveitar, até 
aquele sócio cuja parceria você meio que alguma coisa 
lhe dizia que não ia dar certo e, efetivamente, não deu.

Quando a gente fala de um país como o Brasil, então, 
a coisa toma um vulto gigantesco. Escolhas erradas fei-
tas por governantes há um século ainda trazem impactos 
negativos à nossa vida cotidiana. Aquela opção feita pelo 
plano econômico “A”, mais longo em termos de visualiza-
ção de resultados, em prol da escolha do “B”, que aporta-
ria frutos mais imediatistas; a escolha de um político de 
carreira, hoje implicado na Lava Jato, em vez de um ilus-
tre desconhecido; ou, ainda, trazendo os exemplos para a 
nossa seara, a decisão de não comprar aquela padaria pe-
quenininha, mas promissora e com espaço para amplia-
ção, por aquele ponto comercial que tinha tudo para dar 
certo e acabou “micando”... Tudo isso são exemplos claros 
de bumerangues que a gente lança ao espaço e que, infe-
lizmente, voltam com força para acertar nossas cabeças.

E muitas das escolhas que fazemos, infelizmente, não 
são nem frutos diretos do nosso arbítrio, e, sim, por meio 
daqueles que colocamos em postos-chave – ou não – para 
nos representar. Um passo mal dado por um gerente de 
nossas padarias, até então de confiança e a quem delega-
mos responsabilidades; uma ruptura ou atraso de entre-
ga de matéria-prima que deixa um “buraco” nas vitrines 
de nossas lojas, para insatisfação dos clientes; aquele ge-
rente de banco que nos assegurou que o financiamento 
estava garantido, mas que, agora, nos liga, envergonha-
do, dizendo que houve um probleminha na matriz. Todos 
também são exemplos clássicos de más escolhas, que 

embora não nossas, foram feitas pela gente.
“Assim caminha a Humanidade”, diria o músico-poeta. 

Só que não. Não podemos nos escudar nas mazelas da roda 
da fortuna para nos eximirmos de nossas responsabilida-
des. Faço questão de levantar essas questões na antevés-
pera de um momento crucial de mudança – as eleições de 
outubro –, que pode e, seguramente, vai definir a escolha do 
Brasil que você quer para você e para seus filhos. Um erro 
agora pode trazer consequências terríveis, que, no mínimo, 
vão levar quatro anos para se dissolver, embora saibamos 
que, como eu disse aí em cima, que tais influências podem 
levar muito mais tempo para serem consertadas e diluídas.

Chegou a hora de arrumar o Brasil, a “Nossa Casa”. 
Por isso, se eu tivesse que lhe dar um conselho, pediria a 
você que prestasse muita atenção na escolha que vai fa-
zer nas urnas. Mais do mesmo, não interessa. Precisamos 
de mudanças significativas na condução política do País 
não só para garantir os tão necessários saltos para frente 
de nossa economia, mas também para sermos mais feli-
zes, competitivos e produtivos no futuro. Então, analise 
bem o retrospecto de quem bate à sua porta em busca de 
voto, contabilize mentalmente o que essa pessoa fez em 
seu favor e em favor da classe dos panificadores, estude 
plataformas, assista a debates, leia, se informe. E, sobre-
tudo, não tenha medo do novo, porque, se tivesse que ser 
assim, meus conterrâneos portugueses e irmãos dos bra-
sileiros jamais teriam se aventurado pelo Atlântico para 
encontrar estas terras d’além mar.

Prudência sempre é boa, naturalmente. Mas o mo-
mento é de ousadia e de coragem para mudar. Pense nisso 
com carinho.

Forte abraço!

Prudência sempre é boa. Mas o momento é de 
ousadia e de coragem para mudar.

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Sob o comando de seu presidente Antero José Pereira, tam-

bém presidente do SAMPAPÃO, foi realizada no Peru, entre 

os dias 25 e 27 de maio, a Reunião Alterna da CIPAN – Con-

federação Interamericana da Indústria do Pão. Anfitriona-

do pela ASPAN – Asociación Peruana de Empresarios de la 

Panadería e Pasteleria, o encontro foi considerado bastante 

produtivo. “Isso, além do fato de ter criado a oportunidade 

de convivência entre os irmãos panificadores sul-america-

nos, o que é sempre um grande prazer para todos”, pontua 

Antero Pereira, fazendo questão de deixar um agradecimen-

to especial ao presidente da ASPAN-Perú, Pío Pantoja Soto, 

e sua equipe, que não mediram esforços para recepcionar 

bem todos os participantes. Durante o evento, foram toma-

das algumas decisões importantes, tais como a abertura de 

C
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CIPAN REALIZA REUNIÃO ALTERNA NO PERU

Ye
sc

o
m

 

Face ao enorme sucesso do evento no ano passado, o 

SAMPAPÃO – em parceria com a Abitrigo, Sindustrigo e 

Abimapi – vão repetir a dose e promover, no próximo dia 

14 de outubro, a segunda edição da Corrida e Caminha-

da “Trigo é Saúde”, percorrendo as principais avenidas, 

ruas e pontos turísticos do Centro Histórico da cidade 

de São Paulo. O evento antecipará a comemoração do 

Dia Mundial do Pão, que acontece oficialmente no dia 

16 de outubro. As provas, com percursos de 4 km e 8 

km, terão largada às 7h00 no Vale do Anhangabaú, com 

chegada na rua Líbero Badaró. Na ocasião, como já é 

tradição, o SAMPAPÃO fará a distribuição de milhares 

de sacolinhas contendo pães franceses e outros brin-

des à população. Este ano, o patrocínio será da Pullman, 

Moinho Santa Clara, Água Branca, Anaconda, Barilla, 

VEM AÍ A 2a CORRIDA “TRIGO É SAÚDE” 

espaços nas feiras de panificação e confeitaria realizadas 

nos países-membros da CIPAN para demonstração de pães 

típicos, a fim de divulgá-los e de difundir a rica diversidade 

cultural presente em cada um deles, bem como realizar in-

tercâmbios entre professores das entidades e associações 

vinculadas à CIPAN, com o objetivo de aumentar a oferta de 

produtos e de aperfeiçoar as técnicas de produção de pães 

e doces nas Américas. Na ocasião, foi ainda realizada a elei-

ção do Prêmio Padeiro e Confeiteiro da CIPAN 2018 – res-

pectivamente, Rogério Shimura, do Brasil; e Alfredo Gonza-

lez, do Uruguai –, que, em 2019, serão indicados como can-

didatos representantes das Américas no concurso interna-

cional promovido pela União Internacional de Panificação e 

Confeitaria (UIBC).

Bunge, COFCO INTL, Nita Alimentos e Fleischmann. A 

organização, mais uma vez, será da Yescom. Informa-

ções sobre inscrições e percursos podem ser obtidas no 

site da corrida: www.corridatrigoesaude.com.br.
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AIPESP

Tomou posse no dia 9 de maio a nova Diretoria As-

sociação da Indústria de Panificação e Confeita-

ria do Estado de São Paulo (AIPESP), para o triênio 

2018-2021. A solenidade foi realizada no auditório do 

prédio-sede do SAMPAPÃO, contando, entre muitos 

convidados,com a presença de associados, autorida-

des, empresários,diretores das entidades, persona-

lidades e representantes de outros órgãos ligados ao 

setor. Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, 

também fez questão de prestigiar a cerimônia. 

Em seu discurso de posse o novo presidente da AIPESP, 

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, parabenizou gestão 

de seu antecessor Manoel Alves Rodrigues Pereira, des-

tacando que dará continuidade ao bom trabalho que 

vem sendo desenvolvido pela entidade no sentido de 

representar, unir, coordenar, defender e promover o de-

senvolvimento sustentável da indústria da panificação 

e confeitaria nos âmbitos político, econômico e social. 

“Temos a perspectiva de realizar muitas conquista nesta 

gestão que se inicia. Mas, como se sabe, isso tudo não se 

faz sozinho. Por isso, com a participação dos membros 

da nova Diretoria eleita, bem como de todos os nossos 

associados e amigos”, fez questão de registrar. 

Bastante emocionado, Manoel Alves, o agora ex-pre-

sidente da AIPESP, agradeceu o empenho, o apoio e 

o carinho de todos durante os últimos três anos, nos 

quais disse ter vivido experiências inesquecíveis. E, fi-

nalizando, fez uma homenagem especial à secretária 

da entidade, Ana Maria da Silva, que, de maneira sem-

pre proativa e competente, esteve presente em cada 

um desses momentos.

Presidente Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

1º Vice-Presidente Augustinho Valdemir Juliati

2º Vice-Presidente Dialino dos Santos Rosário

1º Secretário Humberto Luiz Silva

2º Secretário Ibrahim Hadad Neto

1º Tesoureiro Delcino Pedro dos Santos

2º Tesoureiro Maria do Carmo Caldeira Ruffino

Diretor Técnico Antero José Pereira

CONSELHO

Comissão Administrativa Adelino da Ponte

Cassio Luciano Borges Barbosa

Fernando Augusto Evaristo

João Augusto Moliane

Comissão Fiscal Alfredo Carreira dos Santos

Carlos Gonçalves Teixeira

Jaime da Conceição Padeiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Comissão Técnica Carolina Bianchin

Eduardo Alexandre Da Silva

Elisabete Mazero

Evaristo Rodriguez Gonzalez

CONFIRA O QUADRO COMPLETO DA NOVA DIRETORIA 
DA AIPESP PARA O TRIÊNIO 2018-2021.

M
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E VEJA AQUI O CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS 
EVENTOS REGIONAIS DA AIPESP EM 2018

DATA REGIÃO
15 de agosto Franca
13 de setembro São José do Rio Preto
18 de outubro Piracicaba
23 de novembro Araraquara

AIPESP EMPOSSA NOVA DIRETORIA E RENOVA 
COMPROMISSOS COM O SETOR
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Você não pode perder! Garanta já o seu lugar na celebração 

anual promovida pelo SAMPAPÃO ao Dia do Panifi cador. Em 5 

de julho, a partir das 19h00, venha comemorar a data junto com 

a sua família e com os amigos no Buffet Torres-Jurupis (foto), 

em Moema, um local de muito luxo e requinte, saboreando um 

delicioso jantar, que vai contar com animação e show do grupo 

Fundo de Quintal. Informações sobre convites e reservas pelo 

telefone (11) 3291-3789 ou pelo e-mail eventos@sindipan.org.br. 

Com certeza, a gente se vê por lá!
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ADQUIRA JÁ SEUS CONVITES 
PARA O JANTAR DO PANIFICADOR

O SAMPAPÃO promoveu no dia 24 de abril a pales-

tra “Desenvolvimento de Alianças e Estratégia para 

Rentabilização do Setor de Panifi cação”. O evento 

fez parte da programação do Ciclo de Palestras das 

entidades, e que conta com apoio do Departamento 

da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera FIESP. 

Os trabalhos estiveram a cargo do palestrante Ale-

xandre Merofa, que em sua preleção buscou motivar 

os participantes a estruturarem uma rede de negó-

cios, tendo por base uma Central de Compras.

RENTABILIDADE NAS 
COMPRAS EM REDE

T
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UMA SOLUÇÃO PARA CADA FASE DO SEU NEGÓCIO
Está precisando de crédito para investir em sua empresa? A Desen-

volve SP – Agência de Fomento Paulista pode ajudar, oferecendo li-

nhas de fi nanciamento ideais para cada fase do seu negócio. Ela ofe-

rece prazos de até dez anos para pagar, com as taxas de juros mais 

competitivas do mercado. E a grande novidade agora é o Crédito Di-

gital: com aprovação em até dois dias úteis, essa nova modalidade 

de crédito é voltada a pequenas e médias empresas que planejam 

investir na recomposição de seus estoques e na compra de insumos 

e matérias-primas para o desenvolvimento de suas atividades no dia 

a dia. Além disso, a Desenvolve SP também oferece o Financiamen-

to ao Investimento Paulista (FIP), que é um crédito de longo prazo 

para quem planeja investir em projetos de implementação, moder-

nização, expansão de capacidade e melhoria do processo produtivo, 

redução de impactos ao meio ambiente e adequações à legislação 

ambiental e efi ciência energética, entre outros. Entre no site da De-

senvolve SP e confi ra qual o fi nanciamento ideal para a sua empresa.
StockFree
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NOVIDADES

4

1  SUPERBRANCO E DIFERENCIADO
 A Vigor Profi ssional tem novidade para os confeiteiros 

que buscam excelente performance, estabilidade e muito 
sabor em suas receitas fi nais: O CHANTY MIX SUPREME, 
da marca Amélia, acondicionado em embalagens com 1 
litro. Trata-se de um chantilly diferenciado, com coloração 
superbranca e textura consistente, que permite maior tempo 
de exposição em bancada, além de ser fácil de manusear e 
favorecer ótima defi nição para decoração e fi nalização. 
Site: www.vigor.com.br 

2  MAIS ARTE NAS SUAS RECEITAS
 A Mix Indústria de Alimentos, marca da Duas Rodas para 

o setor de confeitaria, acaba de anunciar duas novidades 
em seu portfólio de produtos voltados ao segmento. 
Trata-se do CHANTILLY EM PÓ (em potes com 140g) e do 
MARSHMALLOW EM PÓ (em potes com 400g e pacotes 
com 1kg), que chegam ao mercado com novas formulações 
e embalagens, porém, mantendo a excelência em sabor, 
rendimento e desempenho característicos da marca. 
Site: www.duasrodas.com

3  PILÃO EM VERSÃO “ABRE & FECHA”
 No ano em que comemora 40 anos, Pilão apresenta uma 

embalagem inédita, com o NOVO SISTEMA ABRE & FECHA, 
pensada para os consumidores que buscam manter a qualidade 
e preservar o aroma e o sabor do café por mais tempo. A 
“embalagem com zíper” é mais prática e funcional, pois traz 
uma estrutura mais resistente, que permite que a embalagem 
seja armazenada de pé e sem que o consumidor precise 
transferir o café para outro recipiente. Site: www.pilao.com.br

4  SOLUÇÃO PARA AS PIZZAS INTEGRAIS
 A Zini traz com exclusividade para o Brasil um aliado dos 

pizzaiolos: a FIBRA DE TRIGO FIBRAZIN, que pode ser 
misturada entre 12% a 30% do principal ingrediente 
da massa da pizza comum, a farinha, sem alterar 
perceptivelmente sua qualidade ou sabor. O produto passa 
por um processo de pasteurização e inativação, em alta 
temperatura, que muda por completo o tradicional conceito 
do farelo de trigo, eliminando o amargor que e limita seu uso 
nas farinhas integrais. Site: www.zini.com.br

5  REQUEIJÃO DE BALDE
 A Itambé apresenta para as padarias e operadores de 

foodservice o seu famosíssimo requeijão, agora em 
VERSÃO BALDE DE 1,6KG, nas versões Tradicional e Light, 
com tampa “Abre e Fecha”, para garantir praticidade nos 
processos. Feitos com massa de queijo e creme de leite como 
ingredientes principais, seu processo produtivo conta com 
tecnologia de ponta, garantindo um alimento de qualidade 
superior, frescor, consistência, cremosidade e sabor lácteo 
incomparável. Site: www.itambe.com.br
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NOVIDADES

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”

6  COM AINDA MAIS SABOR DE CHOCOLATE
 A marca Bis apresenta uma NOVA FORMULAÇÃO, com muito 

mais sabor de chocolate. Resultado: o produto está ainda mais 
gostoso e, o que é melhor, com o mesmo preço. O lançamento 
chega como fruto da constante preocupação que a Mondelez 
International tem com seus consumidores, mantendo-se 
sempre próxima das pessoas e ouvindo suas opiniões. O 
aperfeiçoamento chega aos três sabores de Bis: Ao Leite, Bis 
Branco e Bis Oreo, e também no Bix Xtra. 
Site: www.mondelezinternational.com/br

7  COM CEREAIS 100% INTEGRAIS
 A Nestlé complementa sua linha de biscoitos 100% cereal 

integral com os lançamentos do NESFIT Cookie Integral nos 
deliciosos SABORES CACAU & AVELÃ e BANANA COM 
GOTAS DE CHOCOLATE MEIO AMARGO. As novidades 
trazem todos os benefícios do cereal integral, como o aumento 
da sensação de saciedade e disposição. Os produtos estão 
disponíveis em embalagens práticas com 60g, integrando três 
porções de 20g. Site: www.nesfi t.com.br

8  SHOW DE ELEGÂNCIA NAS CONFEITARIAS
 A linha Elegant da Emulzint, de geleias prontas para aplicação 

em tortas, torteletas, bolos e pães, acaba de ser aprimorada 
e reposicionada no mercado da confeitaria fi na e panifi cação. 
Além das tradicionais geleias brilho Elegant Caramel e Elegant 
Chocolat, agora a linha passa a contar com a ELEGANT 
NEUTRA e a ELEGANT MORANGO. Versáteis e práticas, 
aceitam diversas combinações de aromas de acordo com a 
criatividade do confeiteiro. Site: www.emulzint.com.br

9  NOVAS VERSÕES, NOVAS EMBALAGENS
 A Soya apresenta novidades aos consumidores. Agora, 

além do tradicional óleo de soja, os óleos da marca poderão 
ser encontrados em TRÊS NOVAS VERSÕES: Girassol, 
Canola e Milho. E não para por aí: além das embalagens 
tradicionais com 900ml, os óleos Soya vêm, agora, com nova 
apresentação, em embalagens com 500ml, para atender ao 
novo perfi l de consumo dos brasileiros, que vem apontando 
um crescimento dos singles e das famílias formadas por 
casais sem fi lhos. Site: www.soya.com.br

10 BOA NOTÍCIA PARA OS VEGETARIANOS
 A Superbom volta a surpreender, e lança uma linha inédita no 

Brasil de proteínas congeladas feitas à base de ervilha, formada 
por 13 produtos, entre linguiças, salsichas, mortadelas, mini 
empanados, steaks, hambúrgueres e, como principal novidade, 
o FILÉ DE FRANGO VEGETARIANO, o primeiro lançamento do 
tipo no Brasil Todos os itens têm como matéria-prima principal 
a proteína de ervilha, não contém glúten, lactose e também 
não têm proteína da soja em sua formulação. 
Site: www.superbom.com.br
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VISITA / COMITIVA DE PORTUGAL

presidente do SAMPAPÃO, Antero 

José Pereira recebeu, no último dia 

27 de abril, a visita da presidente da 

Câmara Municipal de Alfândega da 

Fé, em Portugal, Berta Nunes, do presidente da 

Rota do Azeite e Vinhos de Trás-os-Montes e alto 

Douro, e presidente do Grupo Alfândega Tur, Jor-

ge Morais e do deputado de Imigração da Assem-

bleia da República Portuguesa, Carlos Páscoa.

A Alfândega da Fé fica no interior de Portugal 

e tem sua economia baseada na agricultura e pe-

cuária. Segundo Berta, a região possui um bom 

O potencial para atrair empresas que queiram se 

internacionalizar. Essa, inclusive, foi a missão que 

trouxe o grupo ao Brasil. “Estamos dando incenti-

vo fiscal em nossa zona industrial que está equi-

pada com tudo que há de mais moderno.”

Além da qualidade e tecnologia, a língua é 

sem dúvida, um dos fatores que contribuem para 

esse intercâmbio. “O Brasil tem empresários de 

visão e que enxergam a Europa como um grande 

negócio.” A proposta portuguesa oferece aos em-

presários que criarem mais de 20 postos de tra-

balho, terreno pronto para uso, com a vantagem 

SAMPAPÃO RECEBE VISITA  
DE REPRESENTANTES DA 
ALFÂNDEGA DA FÉ

PRESENÇAS ILUSTRES. 
A comitiva de Portugal 
foi recebida na Sala do 
Presidente e agraciada com 
o livro “Bravos Panificadores.
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do licenciamento feito pela própria Comarca, que 

será isentada de custos. Ela destaca que o país 

procura por empresas que sejam ecologicamente 

corretas, com baixo poder de poluição e de áreas 

diversificadas.

A presidente da Câmara comenta que existe 

um número grande de mulheres desempregadas, 

logo, o interesse nas indústrias da área têxtil. “Pre-

cisamos de empresas de várias áreas, pois se todas 

olharem para um só lado e tivermos uma crise, to-

das irão embora. Buscamos também um público 

jovem. A ideia é que não haja migração, que eles 

permaneçam na Comarca depois de formados, já 

que temos uma densidade demográfica baixa.”

Jorge Morais explica que atualmente existem 

cerca de 77 nacionalidades diferentes vivendo na 

Comarca, todos estudantes do Instituto Politécni-

co. No entanto, comenta, a falta de empregos faz 

com que eles deixem a região assim que se for-

mam. “Se pudermos proporcionar empregos, não 

acontecerá esse êxodo.”

Para tentar ajudar foi criada uma parceria vi-

sando o turismo, com a redução do preço da es-

tadia e com a exportação do Azeite. Também está 

sendo trabalhada a capacitação dos jovens. “Cabe 

a nós o pontapé inicial neste projeto. Temos que 

vencer e venceremos, pois temos os melhores 

azeites e os melhores vinhos, daí a formação da 

“Rota do Azeite”, que lançamos na FIPAN 2015.”

O projeto, inclusive, cresceu tanto que hoje 

são encaminhados entre dois e três contêineres 

por mês para o Brasil. “Falta o presidente da Câ-

mara vir a São Paulo para incentivar o turismo e 

já que temos muitos alunos brasileiros, estimular 

para que quando se formem tenham para onde ir 

dentro da nossa Comarca, uma vez que somos a 

porta de entrada da Europa.”

Finalizando, o deputado Carlos Páscoa, co-

mentou sobre as mudanças que foram aprovadas 

na lei da nacionalidade de origem, para netos de 

portugueses, cujos pais não tenham pedido a na-

cionalidade. A lei portuguesa era passada de pai 

para filho e até a década de 90 era proibida a du-

pla nacionalidade.

VISITA / COMITIVA DE PORTUGAL

INCENTIVO AO INTERCÂMBIO. 
Da esq. para a dir., deputado 
Carlos Páscoa, Jorge Morais, 
Antero Pereira e Berta Nunes.

CONHECENDO O TRABALHO. 
A comitiva fez questão 
de visitar também as 
instalações da Escola IDPC.
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ma boa notícia para todo mundo que 

quer ampliar as oportunidades de seu 

negócio de alimentação e evoluir em 

direção ao futuro: vem aí a FIPAN 2018 

– Feira Internacional de Panifi cação, Confeitaria 

e Varejo Independente de Alimentos, a maior e 

EM JULHO, VOCÊ TEM 
COMPROMISSO MARCADO 
COM A FIPAN 2018!

FIPAN 2018 / FEIRA DE NEGÓCIOS 

U mais importante feira profi ssional de operadores 

do foodservice da América Latina e uma das cin-

co maiores em todo mundo para o setor de pani-

fi cação, se prepara para abrir suas portas entre 

os próximos dias 24 e 27 de julho, no Expo Center 

Norte, em São Paulo.

Seguem a todo o vapor 
os preparativos para a 25a FIPAN, 
a maior e mais importante feira 

profi ssional de panifi cação e 
confeitaria da América Latina. E você 

não pode perder: marque sua visita 
na agenda, faça o credenciamento 

antecipado pela internet e 
garanta desde já o seu lugar 

nesse evento!
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E a notícia é boa mesmo! Afi nal, onde mais os 

operadores e os profi ssionais do setor podem en-

contrar, num só lugar, as últimas novidades, lan-

çamentos de produtos e de tendências de tudo 

aquilo que precisam para potencializar o desem-

penho de seus estabelecimentos e fazer o seu ne-

gócio crescer ainda e cada vez mais? 

Repleta de inovações e de conteúdo, a feira 

promovida pelo SAMPAPÃO – sigla que congrega 

as mais importantes entidades patronais de pa-

nifi cação e confeitaria de São Paulo –, chega, em 

2018, à sua 25ª edição. E até por isso mesmo, este 

ano ela vai ser super especial. Mais de 300 exposi-

tores e 450 marcas já confi rmaram sua presença 

no evento, que além de empresas nacionais, terá, 

mais uma vez, forte presença internacional, com 

estandes de fabricantes de países como Portugal, 

Espanha, Alemanha, Itália, França e China.

Serão nada menos do que 38.000m2 de área 

de exposição, entre os quais 4.000 m2 destina-

dos para Máquinas & Equipamentos, 2.000m2 

para Acessórios, 1.500m2 para Moinhos, 1.500m2 

para Insumos, Ingredientes & Matérias-primas 

e 800m2 para Embalagens. Tudo isso muito bem 

organizado ao longo de amplos corredores, para 

você otimizar sua visita à feira.

Além disso, durante e no espaço da FIPAN 

2018 também serão realizados diversos eventos 

paralelos, que prometem dinamizar ainda mais a 

sua visita à feira. Entre eles, palestras sobre de-

senvolvimento setorial, a cargo de profi ssionais 

altamente gabaritados da FIESP; diversas ações 

como palestras e workshops voltados para panifi -

cação e confeitaria, a cargo do SENAC, que ainda 

vai levar diversos títulos técnicos da Editora SE-

NAC para seu estande; e, ainda, muitas atividades 

no espaço do SEBRAE Nacional no evento, como 

fruto de uma parceria institucional da entidade 

com a FIPAN, trazendo muito conteúdo, conhe-

cimento e instrução para os médios e pequenos 

empreendedores, com o objetivo de profi ssionali-

zá-las para enfrentar os desafi os do mercado. 

Isso tudo, sem falar dos mini cursos e das va-

riadas performances promovidas no estande da 

Escola IDPC, do SAMPAPÃO, que em sua Arena 

Show vai apresentar muitas novidades e conte-

údos diferenciados para os visitantes da feira: 

“Vamos explorar bastante as últimas tendências 

para o setor, tais como as receitas light e diet, além 

das formulações veganas e vegetarianas. Tere-

mos, ainda, palestras com nutricionistas e sobre 

atendimento ao cliente”, destaca a Profa. Sandra 

Freitas, diretora da Escola IDPC.

A FIPAN 2018 será realizada com o patrocínio 

da Souza Cruz, e os apoios da Associação Brasileira 

da Indústria da Panifi cação e Confeitaria (ABIP), da 

Associação da Indústria de Panifi cação e Confeita-

ria do Estado de São Paulo (AIPESP), do Sindicato 

da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo (Sin-

dustrigo), da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), da União Internacional de Pa-

nifi cação e Confeitaria (UIBC) e da Confederação 

Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN).

O TALENTO NAS ARENAS

Mas, é claro: não é “só” tudo isso: várias outras 

atrações e eventos paralelos vão ajudar a FIPAN 

2018 a ser, seguramente, a melhor FIPAN de to-

das! E você e sua equipe vão poder participar de 

todos eles e com total comodidade a partir de 

uma agenda bem organizada, criada para poten-

cializar e turbinar seus conhecimentos em cada 

momento de sua visita.
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rald, Amélia, Selecta, Golden Dipt e Unika –, irá 

oferecer aos visitantes palestras técnicas, aulas-

-show e demonstrações com uma hora cada, rea-

lizadas por profi ssionais ícones da confeitaria na-

cional, como o respeitado chef Rafael Barros, que 

vai coordenar todas as aulas nas salas fechadas, 

além de Tati Benazzi, Suyan Lolas, Rick Zavala, 

Ana Salinas, Nelson Pantano, entre outros ícones 

atuais da confeitaria brasileira.

Instalada numa área de aproximadamen-

te 120m2, a ARENA DO PÃO também será uma 

das grandes atrações da FIPAN 2018. Nela, será 

realizada a seletiva brasileira do 7º Campeonato 

Mundial do Pão (Mondial du Pain 2018), com pa-

trocínio da Puratos. No primeiro dia da feira será 

realizada no espaço a preparação das receitas do 

torneio e, ainda, a promoção de vários workshops a 

FIPAN 2018 / FEIRA DE NEGÓCIOS 

Sucesso absoluto no ano passado, a ARENA 

DO CONFEITEIRO volta com força total na FIPAN 

2018. O espaço traz como destaque o Projeto “Em-

bolados”, um movimento de valorização da con-

feitaria para evidenciar o trabalho artístico dos 

profi ssionais que a ela se dedicam. Por meio dele, 

uma equipe de confeiteiros composta por 30 pro-

fi ssionais apresentarão diversas práticas durante 

os quatro dias de evento, produzindo um bolo gi-

gante, com 3,00m x 2,20m. Aliás, o Projeto “Embo-

lados” é bastante conhecido do público, uma vez 

que é integrado por profi ssionais competentes 

que participam de eventos – e de programas de 

TV – em todo o País.

Complementarmente, em quatro auditórios 

com capacidade para até 30 pessoas cada, a Are-

na do Confeiteiro – que tem o patrocínio da Ha-
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FIPAN 2018 / FEIRA DE NEGÓCIOS 

cargo de chefs internacionais, com foco na produ-

ção de pães de fermentação natural, grande ten-

dência da atualidade. Mas, nos três dias seguin-

tes os fornos vão literalmente esquentar com a 

competição. No total, serão 12 competidores vin-

dos das mais diversas regiões do Brasil, organiza-

dos em grupos de quatro profi ssionais, que terão 

a oportunidade de apresentar seus talentos em 

uma bateria diária. 

Os trabalhos serão julgados por quatro pro-

fi ssionais vindos especialmente da Bélgica e da 

França. E o grande vencedor do campeonato ga-

nhará 12 semanas de treinamento na Puratos, 

que poderão ser distribuídas entre os meses de 

setembro de 2018 e outubro de 2019. Mais pre-

cisamente, serão 11 semanas não sequenciais 

de cursos, com tudo pago, a serem realizados na 

sede da Puratos no Brasil, e uma semana de trei-

namento, na sede mundial da Puratos, na Bélgica. 

Depois disso, o padeiro vencedor ganhará 

também o direito de participar, como represen-

tante do Brasil, na grande fi nal internacional do 

Mondial du Pain 2018, a ser realizada na cidade de 

Nantes, na França. “A expectativa é muito grande, 

porque dará a esse profi ssional a oportunidade 

única de representar nosso País numa compe-

tição de nível internacional. E nós vamos torcer 

muito por ele!”, afi rma Rogério Shimura, um dos 

mais famosos chefs-boulangers do Brasil, diretor do 

SAMPAPÃO e da Escola Levain, que também apoia 

a fi nal nacional do concurso, e nela atuará como 

parceiro educacional.

CAFÉ E PIZZA

Os empreendedores e apaixonados por café pedi-

ram, e a FIPAN atendeu. Na FIPAN 2018, o públi-

co vai ter o prazer de conhecer a ESTAÇÃO CAFÉ. 

Nela, além de degustar e saber tudo sobre cafés 

de qualidade – desde aqueles para consumo no 

dia a dia até os do tipo premium/gourmet –, os visi-

tantes poderão ter uma visão geral das oportuni-

dades da bebida, partindo da produção dos grãos 

até a sua venda nas padarias e cafeterias.

O espaço contará com um auditório com capa-

cidade para até 20 pessoas, no qual serão realiza-

das palestras e workshops com foco mais técnico, 

abordando temas como as principais diferenças 

e vantagens de cada produto no ponto de venda, 

sua apresentação aos clientes, precifi cação e di-

cas para a escolha das máquinas mais adequadas 

para servi-los. O patrocínio da Arena será da Átila 

Torradores, com o apoio do SEBRAE.

GANHE TEMPO E 
NÃO PERCA NENHUM 

LANCE DA FIPAN 2018!
Evite fi las e garanta já o seu 

lugar na feira fazendo seu 

credenciamento antecipado 

no site www.fi pan.com.br. 

Encontre lá, também, a relação 

completa dos expositores 

da feira.
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FIPAN 2018 / FEIRA DE NEGÓCIOS 

E, em 2018, quem volta mais uma vez para a feira é o 

FIPAN PIZZA, espaço exclusivo criado para difusão de co-

nhecimentos e aperfeiçoamento de metodologias relacio-

nadas à produção das famosas “redondas”, cujo consumo 

e comercialização vêm crescendo exponencialmente não 

só nos varejos e estabelecimentos especializados, como 

RODADA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS
Com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros e 

promover as exportações brasileiras de máquinas, equi-

pamentos e ingredientes para foodservice, o SAMPAPÃO 

– em parceria com a ABIEPAN e com a APEX-Brasil – re-

alizarão na FIPAN 2018 a primeira edição da RODADA IN-

TERNACIONAL DE NEGÓCIOS DO SETOR DE PANIFICA-

ÇÃO, FOODSERVICE E CONFEITARIA. 

A proposta é trazer importadores para fazer negó-

cios e visitar cinco empresas associadas à ABIEPAN com 

maturidade exportadora internacionalizada. Trata-se de 

uma atividade-piloto, mas a ideia é ampliar o projeto a 

partir do próximo ano. A Rodada de Negócios será rea-

lizada em área exclusiva da ABIEPAN. Mais informações 

pelo telefone (11) 5582-6390.

também nas padarias. Este ano, o patrocínio do FIPAN 

PIZZA será da BRF, Danubio, PGM e Ultragaz.

Assim, reformulado para esta edição da feira, o espaço 

contará com demonstrações, performances e workshops para 

apresentação de tendências e novos ingredientes, a cargo de 

experientes pizzaiolos de renome nacional e internacional.
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lguém que dissesse que queijos e vinhos são 

“primos” em primeiro grau não estaria mui-

to longe da verdade. A afinidade entre eles é 

tanta, que nem chegamos mais a estranhar o 

fato de eles estarem sempre juntos, formando uma com-

binação mais do que perfeita nos dias mais frios do ano. E 

Combinações entre queijos 
e vinhos aquecem o coração 
e a alma das pessoas. Que 
tal deixar que elas aqueçam 
também as vendas da sua 
padaria na estação mais fria 
do ano? Saiba, aqui, como 
deixá-las perfeitas.

A

DESTAQUE / QUEIJOS & VINHOS

uma boa dica para você, panificador, é celebrar essa união 

aí em sua padaria, o que, com certeza, vai atrair e agradar 

seus clientes neste inverno.

Mas aí, começam as dúvidas cruéis. Como montar a tá-

bua de queijos ideal e com que vinhos harmonizá-la? Se-

gundo explicam os fromagiers e os sommeliers, que é como 

HARMONIZAÇÕES 
          DE INVERNO
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são chamados, respectivamente, os especialistas de cada 

um desses tipos de produtos, tudo começa com o entendi-

mento do terroir em que ambos, também, são produzidos. 

Terroir nada mais é do que o ambiente em que o queijo e o 

vinho são produzidos, conferindo-lhes, entre outras coisas, 

características únicas de sabor, aroma e coloração.

Assim, da mesma forma que a temperatura, o ciclo 

das chuvas e o tipo de solo interferem em tais fatores, 

dando “personalidade” às uvas que irão ser utilizadas 

para produzir os vinhos, o que as vacas, ovelhas e cabras 

que produzem o leite – matéria-prima dos queijos – co-

mem, assim como o relevo da região onde elas vivem 

também conferem particularidades diferenciadas a eles. 

Isso, sem falar do microclima da queijaria na qual são 

fabricados, que propicia o desenvolvimento de diferentes 

tipos de bolores e bactérias, que ajudarão na composição 

do caráter final do queijo.

COMBINAÇÕES PERFEITAS

Mas mesmo quem não é especialista em assuntos rela-

cionados ao terroir pode obter resultados bastante inte-

ressantes na combinação de queijos e vinhos. Os experts 

da rede de supermercados Pão de Açúcar – que registra 

altos picos de venda de ambos os produtos já a partir do 

outono –, por exemplo, criaram um guia prático e bem 

simples de seguir em sua padaria, levando em conta har-

monizações tradicionais e bem fáceis de acertar.

Por exemplo, o Camembert é um tipo de queijo produ-

zido com leite de vaca, bem macio, mas com sabor forte e 

característico. Sua casca é bem fina e ele pode apresentar 

pequenos bolores de coloração clara. Por sua vez, o Brie, 

também feito com leite de vaca, é bem mais cremoso. Sua 

principal característica é a casca branca e o discreto sabor 

de nozes. Já o Gouda é um queijo clássico das tábuas de 
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aperitivo. Seu gosto é suave e discretamente adocicado e 

sua casca é avermelhada e não comestível. É fácil iden-

tificá-lo ao observar os buracos formados em sua massa 

interna. Por tais características, todos os três harmonizam 

bem com vinhos brancos feitos com a uva Chardonnay, ou 

com tintos leves e delicados como o Pinot Noir e o Merlot.

Para quem aprecia mais os queijos duros – como o Em-

mental, o Pecorino, o Grana Padano e o Gruyère –, a dica 

é harmonizá-los com vinhos tintos encorpados. Todos es-

ses queijos são alimentos com sabor bastante complexo e 

extremamente marcante. Por isso, nem sempre agradam 

a todos os tipos de paladares. Contudo, pode se conseguir 

combinações bastante interessantes com vinhos com ta-

ninos igualmente marcantes, que, assim, complementam 

a experiência ao consumi-los. Uma boa opção são alguns 

italianos clássicos, como o Chianti e o Barolo, ou alguns 

franceses da região do Rhône ou de Bordeaux.

AZUIS E DELICADOS

Outra aposta bem bacana para criar harmonizações para 

os clientes da sua padaria é o Roquefort, um queijo azul, 

produzido com leite de ovelha e, por isso, extremamente 

característico e saboroso. Como tem um aroma e sabor 

forte, um bom complemento para ele são os vinhos do 

Porto e outros mais adocicados. Espumantes também po-

dem harmonizar bem com esse tipo de queijo.

“Parente” do Roquefort, outro queijo azul de sabor for-

te e característico é o Gorgonzola. Entretanto, sua consis-

tência – mais cremosa e macia – acabou por torná-lo mais 

popular do que seu brother. Em função dessas particula-

ridades, para harmonizar vinhos com o Gorgonzola, deve 

se dar a preferência a vinhos mais encorpados e secos, 

como o Malbec ou o Cabernet Sauvignon.

Finalmente, queijos frescos como a Ricota, o Queijo de 

Cabra e o Cottage têm sabor mais delicado e aroma bas-

tante discreto. Para harmonizá-los e não prejudicar a ex-

periência ao consumi-los é interessante optar por vinhos 

brancos igualmente leves, com características frutadas e 

DESTAQUE / QUEIJOS & VINHOS
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refrescantes. Assim, vinhos feitos com a uva Sauvignon 

Blanc ou Espumantes são boas pedidas para tornar tá-

buas de queijo compostas por eles ainda mais atraentes.

Contudo, mesmo com essas dicas, o maior segredo 

DIRETO DOS ALPES PARA A MESA DOS CLIENTES
A fondue (isso mesmo, ao contrário do que muita gen-

te pensa, fondue é palavra feminina, que significa fundido 

ou derretido em francês) foi criada nos Alpes Suíços em 

meio à Segunda Guerra Mundial. Por causa das batalhas 

e do inverno rigoroso, os camponeses que moravam nas 

regiões montanhosas não tinham como buscar manti-

mentos nas cidades. Então, para não morrer de fome, 

aproveitavam os restos de queijo, já que eram produtores 

de leite e fabricavam grandes quantidades do produto. As-

sim, acabaram inventando uma comida quente, simples, 

saborosa e nutritiva para aguentar o frio. A mistura ficava 

no fogo até derreter. Os camponeses, então, mergulhavam 

pedaços de pão no creme, enquanto ela borbulhava.

A iguaria só ganhou fama na década de 1950, quando 

o chefe Conrad Egli, do restaurante Chalet Suísse, em Nova 

York, passou a servir o prato. Para complementar, criou a 

fondue de chocolate, que servia de sobremesa. Apesar 

de ter surgido de forma rústica, a fondue se tornou uma 

comida refinada. Isso porque os ingredientes utilizados 

possuem um preço um pouco elevado, como é o caso dos 

queijos Gouda, Gorgonzola, Emental e Gruyère.

E, diferentemente do que muitas pessoas pensam 

também, a fondue de queijo – que é a receita mais clás-

sica desse prato – harmoniza muito bem com os dois ti-

pos de vinhos: tintos ou brancos. Os brancos, de maneira 

geral, combinam adequadamente com a receita de quei-

jo, entretanto, uma boa dica é servi-la com versões mais 

secas dessa bebida, feitos a partir da Chardonnay ou da 

Sauvignon Blanc. Já para quem prefere harmonizar esse 

tipo de fondue com um vinho tinto, a dica é são os mais 

suaves, como os Pinot Noirs.

para harmonizar bem os tipos de queijo com vinhos se-

guir o gosto pessoal dos clientes da sua padaria. Afinal, 

ninguém entende melhor do paladar deles do que eles 

próprios, não é mesmo?!
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NA MÍDIA / ENCONTRO COM O CAKE BOSS

uanto vale a realização de um sonho? Com 

certeza, vale muito MESMO! É o que Elisan-

gela dos Santos Santana, a ex-aluna do Curso 

Técnico de Panificação e Confeitaria da Escola 

IDPC, do SAMPAPÃO, descobriu recentemente 

quando teve a oportunidade de se ver cara a cara e de ba-

ter um papo com seu ídolo Buddy Valastro, durante um 

intervalo entre as gravações da “Batalha dos Confeiteiros”, 

da Rede Record. O encontro foi transmitido em rede na-

cional durante a estreia da segunda edição do programa, 

no dia 18 de abril, e foi marcado por uma grande surpresa 

que Elisangela preparou para o Cake Boss: ela o presenteou 

com um lindo bolo de pasta americana, que é uma das es-

pecialidades do grande chef pâtissier internacional.

“Sou fã do Buddy desde que ele começou a aparecer na 

televisão. Tentei encontrá-lo na primeira vez que ele veio 

ao Brasil, num evento realizado no Shopping Eldorado, 

aqui na capital paulista. Mas fiquei triste, porque naquele 

dia havia uma multidão no shopping e nem consegui che-

gar perto dele. Aí, quando a Sandra Freitas, diretora da Es-

cola IDPC, me falou do convite para esse encontro incrível, 

acertado entre as Assessorias de Imprensa do SAMPAPÃO 

e da Record, eu não acreditei: quase cai de costas e fiquei 

Q

UM SONHO QUE  
    VIROU REALIDADE

feliz demais!”, conta Elisangela, super animada.

No começo, a ideia era fazer simplesmente um mock-up,  

ou seja, um bolo “de mentirinha”, feito de isopor e apenas 

coberto com pasta americana. Mas Elisangela não se con-

tentou com isso, e preparou um delicioso bolo típico de 

cenoura americano, feito com açúcar mascavo e alguns 

ingredientes mais nobres, como noz moscada, bem úmi-

do e com recheio de nozes, preparado por ela com muito 

carinho numa das oficinas da própria Escola IDPC. 

“Quando encontrei com ele na Record foi muito emo-

cionante. O Buddy foi muito simpático e fez questão de 

experimentar. E ele adorou! Prova disso, é que ele comeu 

bastante e aprovou com um ‘Huuummm! Muito bom!’, 

falado em português fluente”, conta a confeiteira, que 

ainda não cabe em si de tanta alegria com os elogios que 

recebeu de seu ídolo. 

E o incentivo de Buddy teve resultados bem práticos 

também: Elisangela mudou do emprego onde era assis-

tente de confeitaria para outro, já como supervisora da 

Bonometti Casa de Pães, em Higienópolis, e planeja voos 

ainda mais altos: “O próximo passo é fazer uma gradua-

ção em Gastronomia, em uma faculdade”, revela a moça. 

Parabéns, Elisangela! E muito sucesso em sua carreira!

Ex-aluna da Escola IDPC fala da emoção de encontrar 
seu ídolo Buddy Valastro.
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ARROJO E DETERMINAÇÃO. Os “Panificadores do Ano 2018” do SAMPAPÃO dão lições e exemplos de como vencer na panificação.
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OUSADIA E CORAGEM
QUE NÃO SE MEDEM

jargão é conhecido por todos: “Padaria é pai-

xão”. Sim, porque só o amor pela panificação 

e, sobretudo, o respeito pelos clientes pode 

explicar não só a conexão que os panifica-

dores têm com o ofício de produzir o mais sagrado dos 

alimentos, como também o desejo de ir sempre além, em 

busca de novas soluções para aperfeiçoar suas casas e 

diferenciá-las aos olhos dos consumidores, a fim de sur-

preendê-los e encantá-los sempre e cada vez mais.

Esse tipo de atenção sobressai nas respostas de dez 

entre dez empresários da panificação sempre que lhes 

perguntam qual é a receita do sucesso de suas padarias. 

E no rol dos “ingredientes” que o edificam estão sempre 

criatividade, inovação e talento, somados à coragem de 

mudar sempre para acompanhar a evolução da padaria, 

que cada vez mais se distancia do modelo clássico crista-

lizado ao longo do século 20. Um exercício de resiliência, 

sem dúvida, plasmado na capacidade de se adaptar sem-

pre aos novos cenários do consumo no varejo, com maior 

ou menor velocidade, mas sempre seguindo em frente, na 

direção certa.

O
A partir de agora, você vai conhecer um pouco do tra-

balho de alguns dos ícones da panificação paulistana, 

que, merecidamente, conquistaram a faixa de campeões 

na combinação entre talento e sensibilidade não só na 

gestão e na condução de seus negócios, como também 

– e o que é mais importante – na arte de gerar sorrisos e 

altos níveis de satisfação entre seus clientes. Gente com-

petente e dedicada, que, com seu trabalho duro e con-

sistente, conquistaram uma espécie de “toque de Midas”, 

conseguindo transformar pão e tudo mais que oferecem 

em suas padarias em felicidade para quem, todos os dias, 

entra pelas suas portas.

Confira, então, nas próximas páginas, um pouco das 

histórias dos agraciados com o Prêmio “Panificadores 

do Ano 2018” do SAMPAPÃO, que serão recepcionados e 

aplaudidos pela Família Panificadora Paulista e Paulista-

na na justa homenagem que receberão no próximo dia 5 

de julho, durante o Jantar do Panificador, a ser realizado 

no majestoso Buffet Torres, no bairro de Moema, com o 

patrocínio da Souza Cruz, Moinho Pacífico, Aurora, Ana-

conda, Coca-Cola, Santa Clara, Bunge, Kibon e Seara.

Conheça aqui um pouco 
das histórias e das 
brilhantes trajetórias dos 
homenageados do Prêmio 
“Panificadores do Ano 2018” 
do SAMPAPÃO.
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PARCERIAS DE SUCESSO

Inaugurada em 1994 pelo respeitadíssimo empresário 

da panificação Piriquito, a Pães e Doces Piriquito, da Av. 

Santa Catarina, 1.224, na Vila Mascote, é uma das mais 

tradicionais referências do bairro. Há dez anos sob a di-

reção de Joaquim Damaso de Olim Perestrelo e de Alfre-

do Gomes Cabral Júnior, a padaria ganhou uma moderna 

configuração funcional e arquitetônica graças, também, 

ao apoio financeiro de um ex-sócio de Alfredo, que está 

nela há mais tempo, desde 1995, quando este dividia a 

sociedade da casa com um ex-cunhado.

“Eu era dono de uma lanchonete na Av. Luís Carlos 

Berrini e tinha muita vontade de entrar no ramo da pani-

ficação, só que não tinha capital. Aí, um velho conhecido, 

antigo frequentador daquele meu estabelecimento, o Sr. 

Peter, já falecido, me deu um voto de confiança e forneceu 

os recursos para eu comprar a Piriquito. Assim, ele entrou 

como investidor, e eu fiquei responsável pela administra-

ção da padaria”, conta Alfredo.

Por volta de 2008, Peter, que já era bem idoso, resol-

veu sair da sociedade. Foi aí que entrou em cena o novo 

sócio. Dono de restaurantes e amigo de longa data de 

Alfredo, o funchalense Joaquim Damaso, então proprie-

tário de um negócio de compra de tíquetes-refeição, 

resolveu investir na empreitada, comprando a parte de 

Peter e estabelecendo a produtiva parceria na direção da 

Piriquito, que dura até hoje.

“Quando cheguei ao Brasil, há 62 anos, vindo da Ilha da 

Madeira, estabeleci logo uma freguesia de pães, produzidos 

na antiga Padaria Touring, na Praça da Bandeira, e os dis-

tribuía para clientes em todo o centro de São Paulo. Depois, 

tive outros negócios, como uma barraca de frutas na feira, 

que mantive por muitos anos. Depois vieram os restauran-

tes, como aquele que funciona em frente ao Hospital São 

Paulo, na Vila Clementino, do qual ainda sou proprietário. E 

conhecendo o trabalho, a dedicação e a seriedade do Alfre-

do, decidi me associar a ele na Piriquito”, explica.

“O Sr. Joaquim, além de ser um ser humano fantástico, 

é e sempre foi um grande empreendedor e parceiro de ne-

gócios. Com ele não tem tempo ruim: se a casa precisava 

de alguma adequação ou aperfeiçoamento, quer fosse a 

aquisição de um novo equipamento, quer uma ampliação 

de espaço, ele sempre ia dizendo: ‘Sé é para melhorar, va-

mos comprar, vamos fazer!’ Isso é muito importante em 

qualquer sociedade”, retribui o elogio Alfredo.

E foi assim que a Piriquito ganhou a moderna confi-

guração que apresenta atualmente: um prédio com três 

andares, com 400m2, totalmente reformado, com áreas de 

produção e loja muito bem distribuídas, tanto no que tan-

ge ao aspecto funcional, quanto arquitetônico, que entre-

ga total satisfação e comodidade para os clientes. Nele, 

além da panificação e da confeitaria de primeira qualida-

de, o que chama bastante a atenção também é a enorme 

área destinada ao foodservice, configurada com 140 me-

JANTAR DO PANIFICADOR / PANIFICADORES DO ANO

PIRIQUITO.  
A união faz a força, como prova 

a parceria de longa data de 
Joaquim (esq.). e Alfredo.
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sas, nas quais são servidas diariamente, pelo sistema de 

self-service nada menos do que 300 refeições ao dia.

OUSADIA, COM MUITA COMPETÊNCIA

“Filho de panificador, panificador é.” Essa máxima, como 

se sabe, nem sempre se aplica na sucessão das padarias. 

Mas, no caso de Michel Valverde, ela cai como uma luva. 

Apesar de seus 30 e poucos anos de idade, o jovem pro-

prietário da Fiorella Pães e Doces, da Rua Santa Cruz, 

2.164, na Vila Mariana, é um empresário respeitadíssimo 

entre seus colegas da panificação. Isso porque, além de 

seu perfil arrojado de condução dos negócios ele é sim-

plesmente apaixonado pelo ofício de fazer e vender pão. 

A admiração de seus pares só aumenta quando estes 

tomam conhecimento de alguns detalhes de sua precoce 

trajetória no ramo. Aos 14 anos, Michel já estava atrás 

do balcão atendendo aos clientes e nos “bastidores” da 

produção da padaria de seu pai, Dorival Valverde, apren-

dendo todos os macetes do trabalho na área. “Na verdade, 

não se pode dizer que foi um ‘amor à primeira vista’. A 

farinha foi entrando em minhas veias bem devagarinho, 

e, gradualmente, no dia a dia, fui tomando um gosto enor-

me pela coisa e passando a ter um orgulho não menos 

gigante da profissão. Percebi, então, que aquele seria o ca-

minho da minha vida”, confidencia ele, com um sorriso.

Tanto foi assim, que já aos 19 anos ele resolveu en-

carar o desafio de tocar sozinho sua primeira padaria, a 

Luan, de Mauá, no ABC Paulista. E depois desta, muitas 

outras – pelo menos dez – vieram na sequência, sempre 

naquela região. Basicamente, ele comprava um novo esta-

belecimento, turbinava o movimento e vendia o negócio, 

adquirindo mais experiência a cada operação comercial.

Michel foi seguindo nesse ritmo, até que, há cerca de 

cinco anos, resolveu ficar mais “tranquilo” e vir para São 

Paulo e concentrar seus esforços no desenvolvimento de 

projetos maiores. Foi quando ele comprou a Fiorella do 

conhecido panificador Fernando Paiva e resolveu dar um 

super “up” na casa. Logo que chegou, ele fez algumas modi-

ficações básicas no estabelecimento, como trocar algumas 

mesas, reposicionar os caixas e, ainda, comprar algumas 

vitrines e geladeiras novas. Porém, face às enormes pos-

sibilidades que o ponto oferecia, decidiu voar mais alto, e 

começou a estudar um projeto de ampliação do negócio.

Assim, com o auxílio da arquiteta Rosinei Cristina de 

Nóbrega Santos, da Arquitetura Mix – empresa especializa-

da em projetos de padarias –, começou a dar forma ao seu 

sonho. E que sonho, diga-se de passagem! Ousado, alugou 

o imóvel do lado da Fiorella e iniciou uma reforma gigan-

tesca da casa, iniciada em agosto de 2017 e ainda em cur-

so, por meio do qual ela vai saltar dos atuais 500m2 para 

nada menos do que 1.000m2. Com isso, a área de foodservice 

hoje restrita a apenas 12 banquinhos no balcão vai aumen-

tar para impressionantes 140 lugares. E não é só, como ele 

mesmo explica: “Além de mais espaço para a panificação 

FIORELLA.  
Empreendedorismo e garra 
são os ingredientes do sucesso 
meteórico do jovem Michel.
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e para a confeitaria – com a contratação de, no mínimo, o 

triplo de profissionais –, vamos, também, ampliar bastante a 

nossa plataforma de serviços, que vai passar a oferecer café 

da manhã, pizza e ainda incluir algumas ilhas específicas, 

como a de gelatos e de queijos especiais, e até uma temakeria, 

com a contratação de um sushiman especialmente dedicado 

a ela”, revela Michel, ansioso com a reinauguração da casa, 

marcada para os meses de julho ou agosto deste ano.

SEGUINDO UM CAMINHO NATURAL

Nascido no seio de uma família de empreendedores atu-

antes no ramo de açougues, João Lucas Dias Gonçalves, 

proprietário da Padaria Mandala, da Rua Tibúrcio de Sou-

sa, 532, no Itaim Paulista, começou muito cedo a se fami-

liarizar com o trabalho. Seu pai, de origem portuguesa, ti-

nha uma casa de carnes naquele bairro, e com apenas seis 

anos de idade ele observava os funcionários desossarem 

peças de carne, com intuito de aprender como fazer aquilo. 

“Naquela época, há mais de 40 anos, era muito comum 

a existência de centros comerciais na periferia da cidade, 

que agregavam praticamente numa mesma esquina es-

tabelecimentos como açougues, quitandas, granjas, far-

mácias e, claro, padarias. Aí, eu terminava as coisas que 

fazia no açougue do meu pai e ia correndo para a padaria, 

conversar com os balconistas e clientes. E eu dizia para 

todos: ‘Um dia eu ainda vou trabalhar em padaria’”, con-

ta João Lucas, com saudades, ainda lembrando do sorriso 

incrédulo das pessoas quando ele falava isso.

Mas, como a vida também sempre nos traz boas sur-

presas, o sonho daquele menininho começou a se mate-

rializar em 1984, quando seu pai comprou sua primeira 

padaria, a Panificadora Rodoviária, seguida pela Rosária, 

em São Miguel Paulista, e pela Santo Antonio, em Ferraz 

de Vasconcelos. Sempre atento e interessado, João Lucas 

aproveitou e tirou o máximo de cada uma dessas experi-

ências, até que, há 26 anos, ele montou a primeira Padaria 

Mandala, no Itaim Paulista. Lá ficou por 11 anos, até que, 

em 2002, surgiu a oportunidade de ele e seu irmão e atual 

sócio Lionel comprarem um prédio bem em frente do en-

dereço antigo, onde, hoje, está instalada a nova Mandala.

Na nova casa, ele se sentiu estimulado a realizar grandes 

aperfeiçoamentos em seu negócio. E estes não se restringi-

ram a novos produtos, como pães e doces diferenciados, es-

plendidamente apresentados em suas cestas e vitrines. “Por 

exemplo, fomos a primeira padaria informatizada do Itaim. 

Quando o cliente chegava aqui e recebia a comanda eletrô-

nica, ele nem sabia o que era aquilo”, brinca João Lucas.

Mais ou menos naquele tempo também, um antigo 

cobrador do Sindipan-SP, o Sr. Valdo, o convidou para par-

ticipar de algumas reuniões no Sindicato, na época, ainda 

localizado na Rua Boa Vista, no centro da capital paulis-

ta. E João foi, viu e gostou. Logo se integrou aos quadros 

da Diretoria da entidade e nunca mais deixou de partici-

par de suas atividades. Depois de ocupar diversos cargos, 
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MANDALA. 
Aproveitar as boas oportunidades 
é um dos principais exemplos que 

João Lucas dá ao filho.
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atualmente ele é diretor social da Aipan-SP. “A vida me 

ensinou muito. Trabalhei e continuo trabalhando bastan-

te. E, hoje, tenho uma felicidade adicional, que é ver meu 

filho, o João Lucas Jr., formado em Gastronomia, traba-

lhando aqui comigo. É vida que segue. E que sempre para 

o bem!”, finaliza, com um largo sorriso nos lábios.

CORAGEM E DETERMINAÇÃO, SEMPRE

A bem-sucedida trajetória na panificação de Carlos Ro-

drigues Gato, atual sócio-proprietário da Padaria Lar do 

Jaçanã, da Av. Guapira, 2.300, no Tucuruvi, teve início ain-

da na década de 1950, quando seu pai, vindo das terras 

lusas, comprou uma modesta padaria – a Flor de Portugal 

–, na Vila Carioca, que, basicamente, vendia só pão e leite. 

Bem pequeno ainda, Carlos ajudava na produção, no bal-

cão e na entrega de produtos aos clientes da vizinhança.

Sempre atento à dinâmica dos negócios, assim que reu-

niu capital suficiente, o empreendedor logo começou a alçar 

voos solos, comprando e vendendo várias padarias na região 

do ABC, até que, por volta de 1985, montou uma sociedade 

para tocar a Lar do Jaçanã. “Quando cheguei aqui, a padaria 

já existia, mas era bem menor, com oferta reduzida de pro-

dutos e serviços. E se tem uma coisa que aprendi nessa pro-

fissão de panificador é que a gente tem que evoluir sempre, 

não só na parte de gestão, como também – e principalmente 

– numa coisa fundamental, que é ouvir e atender aos dese-

jos dos clientes. No ramo de panificação, como em qualquer 

outro, você não pode resistir às mudanças e nem ao progres-

so. É uma questão de sobrevivência”, ensina Carlos.

Nem é preciso dizer, então, que ampliações e refor-

mas, junto com a diversificação de produtos e serviços, 

começaram a fazer parte da vida da Lar do Jaçanã, até ela 

chegar à moderna configuração que a casa tem hoje sob 

seu comando e do sócio Nivaldo Silva Pires, que também 

recebeu o Prêmio “Panificadores do Ano” do SAMPAPÃO, 

em sua edição de 2016, pela Padaria Massa Pura.

Sem nunca arrefecer seus ânimos, com vigor de me-

nino e, é claro, com o forte apoio e suporte de sua esposa 

Vanusa Guimarães Barbosa, ex-funcionária sua na Lar do 

Jaçanã e que, hoje, segundo Carlos é seu “braço esquerdo 

e direito” no gerenciamento desta e de outras padarias 

que ele e o sócio Nivaldo comandam, Carlos se prepara 

para dar mais um novo e arrojado passo na panificação: a 

inauguração, ainda este ano, da Pães e Doces Engenheiro, 

num prédio próprio gigantesco com 1.300m2, na Av. Engº 

Caetano Álvares, na Zona Norte de São Paulo.

“A vida do panificador é essa: trabalhar duro, se propor 

novos desafios e, sobretudo, vencê-los com muita coragem e 

dedicação. Estou feliz com a abertura da nova casa e ansio-

so para aproveitar todas as possibilidades que esse empre-

endimento vai nos trazer. E, é claro, que venham sempre no-

vas oportunidades, pois a gente vai encará-las com respeito, 

competência e determinação”, finaliza Carlos, com a mes-

ma convicção que teve ao inaugurar sua primeira padaria.

JANTAR DO PANIFICADOR / PANIFICADORES DO ANO

LAR DO JAÇANÃ. 
O segredo do sucesso para Carlos 

e Vanusa é sempre estarem 
abertos a novos desafios.
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TENDÊNCIAS / NUMBER CAKES

ão se sabe ao certo a origem da ten-

dência dos number cakes. Segundo 

consta, provavelmente, a ideia nos 

Estados Unidos, caiu nas redes sociais 

e viralizou pelo mundo. Como o próprio nome já 

diz, o grande diferencial desse bolo é o formato, 

que tem o modelo de número, representando, em 

geral, a idade que o aniversariante está celebran-

do. A forma, entretanto, pode variar em função da 

natureza da comemoração, e ganhar contornos 

de letras, de um coração, de símbolos diversos e 

até mesmo da logomarca de uma empresa, man-

tendo a mesma estrutura.

“O sucesso dos number cakes vem, principal-

mente, da oferta de personalização que eles en-

tregam. A fl exibilidade e a liberdade na elabora-

ção do bolo são as chaves, uma vez que ele pode 

fi car ao gosto e exatamente do jeito que o cliente 

desejar. Pode ter recheio de frutas frescas, creme 

de manteiga, suspiro ou chantilly, por exemplo, e 

ter cobertura de macarons, mais frutas, pedaços 

de chocolate, biscoitos do tipo Oreo, fl ores de 

açúcar e até mesmo plantas – tais como as sucu-

lentas – e fl ores naturais. Ou seja, não há limite 

para a criatividade e para a imaginação do con-

N

ESTE BOLO É O SEU 

  NÚMERO!
Especialista explica as vantagens da nova 
“febre” das confeitarias. E o resultado 
é fantástico, em todos os sentidos.

ESTE BOLO É O SEU 

  NÚMERO!

diz, o grande diferencial desse bolo é o formato, 

que tem o modelo de número, representando, em 

geral, a idade que o aniversariante está celebran-

do. A forma, entretanto, pode variar em função da 

natureza da comemoração, e ganhar contornos 

de letras, de um coração, de símbolos diversos e 

até mesmo da logomarca de uma empresa, man-

 vem, principal-

mente, da oferta de personalização que eles en-

tregam. A fl exibilidade e a liberdade na elabora-

ção do bolo são as chaves, uma vez que ele pode 

fi car ao gosto e exatamente do jeito que o cliente 

desejar. Pode ter recheio de frutas frescas, creme 

, por exemplo, e 

, mais frutas, pedaços 

de chocolate, biscoitos do tipo Oreo, fl ores de 

açúcar e até mesmo plantas – tais como as sucu-

lentas – e fl ores naturais. Ou seja, não há limite 

para a criatividade e para a imaginação do con-

feiteiro”, ensina a chef Lili Aguiar, proprietária do 

Ateliê Doces e Encantos, convidada constante e 

fi gura carimbada em dez entre dez programas de 

culinária da TV e uma das maiores especialistas 

em number cakes no Brasil.
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FÁCIL DE FAZER, COM ALTA RENTABILIDADE

A chef Lili Aguiar conta que, no início, o pro-

duto tinha como base em sua receita original 

uma massa de bolacha grande, recortada no 

formato dos números ou outro qualquer com 

a ajuda de um molde de papel. Mas a coisa 

toda foi evoluindo tanto que, atualmente, já 

se encontram facilmente no mercado fôrmas 

especiais para produzir os bolos, que, agora, 

também são feitos com pão de ló. Quanto à base a 

ser utilizada na fabricação, entretanto, ela faz uma 

observação importante: “Se o cake for feito de bolacha, 

a durabilidade do produto é de, no máximo, seis a sete 

horas, porque a bolacha amolece. Agora, quando é feito 

de pão de ló, o confeiteiro pode se adiantar e elaborá-lo 

um dia antes, para colocar o recheio e a cobertura só 

na hora de finalizar a peça.

Já a montagem não tem segredo. Lili explica que 

os number cakes normalmente só têm duas camadas: 

sobre a primeira de bolacha ou pão de ló, coloca-se o 

recheio; em seguida, vem a outra e, por cima dela, a 

cobertura com os enfeite e demais adereços da decora-

ção. Tudo muito simples e rápido, sem as complicações 

técnicas de um bolo convencional.

Mas um ingrediente importante na “fórmula” 

dos number cakes, que não pode ser esquecido, é 

também a rentabilidade na venda do produto. 

A chef Lili Aguiar explica que como a com-

posição do bolo é bastante flexível e vari-

ável, para se encaixar na proposta do “ao 

gosto do freguês”, o ideal para o panifica-

dor ou dono de confeitaria é multiplicar o 

custo real de cada peça por três. “A faixa 

de preço do item finalizado com cerca de 

1,2kg fica entre R$ 120 e R$ 190. E,  olha, o 

cliente fica tão surpreso e satisfeito com o re-

sultado que absorve o custo tranquilamente. E 

mais: ele sempre volta!”, finaliza, com um grande 

sorriso, a culinarista.

TENDÊNCIAS / NUMBER CAKES

"O sucesso dos number cakes vem, principalmente, da oferta de personalização que 
eles entregam. A flexibilidade e a liberdade na elaboração do bolo são as chaves, uma 
vez que ele pode ficar ao gosto e exatamente do jeito que o cliente desejar. "

CHEF LILI AGUIAR. 
Além de lindos e 

deliciosos, number 
cakes entregam 

grande rentabilidade 
para o panificador.



47Jun/Jul 2018    IPC 818



48 IPC 818    Jun/Jul 2018



49Jun/Jul 2018    IPC 818



50 IPC 818    Jun/Jul 2018

MANTENEDORES / BLEND COBERTURAS

ando continuidade à programação de visitas 

aos mantenedores da Escola IDPC, no dia 24 de 

maio, uma comitiva formada por diretores e pa-

nificadores associados ao SAMPAPÃO, liderado 

pelo vice-presidente do Sindipan-SP, Rui Manuel Rodrigues 

Gonçalves, esteve em visita às instalações da Blend Cober-

turas, na Zona Sul da capital paulista. O grupo foi calorosa-

mente recepcionado por Neudo Lambertucci Filho, sócio-

-diretor da companhia e por sua equipe de colaboradores.

Ao dar boas-vindas aos visitantes, Neudo explicou que 

a Blend é uma empresa que esteve sempre em busca ino-

vações e soluções mais rentáveis referentes ao negócio de 

sobremesas, sempre prezando pela qualidade e saudabi-

lidade para seus clientes. “Com essa proposta, eu e minha 

esposa, Maria Filomena Benfatti Vasconcellos – a Filó –, 

D

SOLUÇÕES 
ULTRADIFERENCIADAS

DOCE RECEPÇÃO. 
A comitiva do 
SAMPAPÃO com 
os representantes 
da Blend.

Em visita à Blend Coberturas, panificadores se surpreendem com 
a imensa variedade e versatilidade dos produtos que a empresa 
coloca à disposição das padarias.

PARCERIA.  
Rui Gonçalves (centro) 
presenteia Neudo (esq.) 
e Felipe com o livro 
“Bravos Panificadores.
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MANTENEDORES / BLEND COBERTURAS

que, assim como eu é engenheira de alimentos, fundamos 

a Blend em 1996, com o objetivo inicial de suprir a ca-

rência de produtos premium no mercado de sorvetes. Mas, 

com o tempo, fomos percebendo que nossos produtos se 

adequavam perfeitamente tanto à produção de sorvetes, 

quanto à de itens para confeitaria. Então, passamos a di-

recionar nossos esforços para a conquista do mercado de 

docerias finas e chocolaterias”, destacou ele.

Alguns anos depois, a Blend firmou uma parceria com 

a Silikomart, empresa italiana especialista em fôrmas de 

silicone. E isso não só acabou por introduzir a empresa 

no mercado de panificação, como aprimorou ainda mais 

a participação dela no mercado de sorvetes e confeitaria, 

devido à facilidade do manuseio das fôrmas, bem como 

por elas serem ricas em detalhes. 

MERCADO LIGHT/DIET

Atualmente, a linha de produtos da Blend é composta 

de coberturas, pastas saborizantes concentradas e ba-

ses para sorvete para produção de sorvetes e confeitaria. 

“Nossas coberturas se destacam pelo alto teor de sólidos 

e pedaços pequenos da fruta uniformemente distribuí-

dos, ou a própria polpa da fruta, o que lhes garante uma 

textura especial, com acidez e doçura são perfeitamente 

balanceadas”, detalhou aos visitantes, por sua vez, o chef 

Felipe Rocha, especialista da empresa. Já a pasta sabori-

zante da Blend é a mais concentrada do mercado, o que 

também se traduz em economia para o panificador, uma 

vez que rendem muito e que sua utilização nas receitas 

não ultrapassa 2% do valor final do produto. Por sua vez, 

as bases para sorvete da Blend oferecem grande flexibili-

dade para a padaria com três apresentações: a Base Água, 

para sorbets de frutas; a Base Leite, para sorvetes cremo-

sos; e a Base Zero Lactose e Zero Gordura, para sorvetes 

do tipo light e diet.

Aliás, de olho nesses dois segmentos específicos de 

mercado, formado não só por pessoas que precisam se 

submeter a dietas com ingestão controlada de açúcares, 

como também por um público crescente que busca um 

estilo de vida e uma alimentação mais saudável, a Blend 

está investindo pesado na busca de soluções, o que, na 

prática, vem se traduzindo na ampliação de sua oferta de 

produtos altamente versáteis e diferenciados. 

“Por exemplo, com a Base Diet Neutra Blend é possível 

produzir sorvetes, bolos e doces com até 60% menos calo-

rias e características idênticas ou até superiores às recei-

tas com açúcar. Ela é muito fácil de usar, o que diminui a 

margem de erros e desperdícios no processo. Além disso, é 

resistente a altas temperaturas, não deixa sabor residual e 

permite a elaboração de infinitas receitas”, garantiu o chef 

Felipe Rocha. E o mesmo acontece com as coberturas diet 

Blend, que oferecem redução calórica em relação às cober-

turas padrão, também não apresentam sabor residual de 

adoçantes e entregam qualidade com alto teor de frutas, 

textura cremosa e sabor excepcional. “E todas elas possuem 

o selo de aprovação da Associação Nacional de Apoio a Dia-

betes (ANAD), o que também é uma garantia de qualidade e 

credibilidade”, fez questão de enfatizar Neudo Lambertucci.

NOVAS TENDÊNCIAS. 
O chef Felipe em 
sua explanação aos 
representantes do 
SAMPAPÃO.
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le começou a trabalhar aos 13 anos numa padaria de bair-

ro próxima à sua casa. Lá, mostrando seu talento e valor, 

foi logo promovido a padeiro e se apaixonou pela carreira. 

E essa paixão o impulsionou a fazer cursos no Brasil e no 

exterior, a participar de várias feiras, congressos e eventos interna-

cionais e a se transformar num dos maiores ícones da panificação, 

confeitaria e chocolateria da atualidade.

Estamos falando do respeitadíssimo chef Fernando de Oliveira, em-

presário e consultor de renome, dono e diretor da Escola do Padeiro 

e Confeiteiro, em Vinhedo, no interior de São Paulo, e apresentador 

de programas no Canal Sony e na TV Aparecida. Simpaticíssimo, 

mesmo em meio à agenda atribulada que tantos compromissos 

relacionados às suas atividades lhe impõem, Fernando conseguiu 

Em entrevista, o famoso 
chef Fernando de Oliveira 
fala de tendências, dá 
dicas de como melhorar a 
performance dos produtos 
e profissionais na padaria e, 
ainda, uma receita exclusiva 
para os panificadores 
associados ao SAMPAPÃO.

O DOCE SABOR  
           DO TALENTO

ENTREVISTA / FERNANDO DE OLIVEIRA

E
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Fotos Raphael Criscuolo

um tempo para falar com a nossa reportagem e conceder 

esta instigante entrevista à Revista IPC. E, de quebra, no 

final, fez questão de passar aos panificadores associados 

do SAMPAPÃO uma receita exclusiva de Torta de Banana 

Pacovã e Caramelo, desenvolvida e especialmente licencia-

da por ele para fazer sucesso em nossas padarias. Confira!

REVISTA IPC: FERNANDO, QUAIS SÃO, ATUALMENTE, 

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA CONFEITARIA, DA CHO-

COLATERIA E DA PANIFICAÇÃO QUE VOCÊ ENXERGA NO 

BRASIL E NO MUNDO? 

Hoje, temos fácil acesso às matérias-primas de boa quali-

dade, bem como a fôrmas e moldes de silicone. Isso tudo 

facilita e nos ajuda a desenvolver e gerar tendências em 

nosso País. Um exemplo disso é a fermentação natural, que 

vem mudando a nossa panificação: o cliente quer consumir 

um pão com mais qualidade, e que contenha nutrientes. E 

as padarias estão se reinventando para ficar em dia com a 

nova tendência. Até mesmo o nosso pão francês vem me-

lhorando no quesito qualidade. Nossas padarias estão rea-

prendendo a trabalhar com métodos corretos, sem aditivos 

e sem acelerar os processos. Com isso, o profissional vem 

buscando o aperfeiçoamento. Já na confeitaria, as nossas 

sobremesas estão ficando menos doces, contamos cada vez 

mais com receitas mais balanceadas que buscam a redução 

do açúcar. Dessa forma, ficam mais saborosas, saudáveis, 

bonitas e modernas. A ganache cede o seu lugar à glaçagem, 

e o pão de ló ao biscuit, às massas amanteigadas e às deco-

rações mais leves. Essa, sem dúvida, é a nova “cara” da con-

feitaria brasileira, e está estampada em muitas das vitrines 

das padarias espalhadas pelo Brasil. 

ISSO TUDO, É CLARO, SEM FALAR NO RESGATE COM RE-

LEITURA DAS RECEITAS CLÁSSICAS E DA TENDÊNCIA DE 

REGIONALIZAÇÃO, NÃO É MESMO?

Sem dúvida. O Brasil é um país muito rico receitas regio-

nais maravilhosas, bem como em frutas, castanhas, fa-

vas e muitos outros sabores que não exploramos muito. 

Se cada profissional começar a explorar as nossas frutas, 

vamos gerar mais trabalho para determinadas regiões, 

divulgar os nossos ingredientes e desta forma valorizar a 

nossa cultura. O mundo está de olho em nossas riquezas 

gastronômicas e se nós as explorarmos e difundirmos, 

tenho certeza de que podemos nos tornar uma potência 

gastronômica.

QUAL É A MELHOR FORMA DE UM PANIFICADOR INTRO-

DUZIR ESSAS NOVIDADES EM SEU NEGÓCIO? 

Quando é criado um produto novo, é muito importante 

que o atendente o conheça muito bem, a fim de que possa 

oferecê-lo ao cliente, e, se possível, fazendo a degustação 

do produto. A melhor forma de vender ainda é incentivar 

o consumo, insistir no produto, até que o cliente tome co-

nhecimento dele. Muitas padarias acabam tirando de li-

nha um produto novo por falta de venda. Porém, não hou-

ve uma divulgação a contento dessa nova receita. É funda-

mental deixar bem claro ao cliente a questão da qualidade 

da matéria-prima utilizada na fabricação daquele produto, 

bem como seus benefícios e características. Assim, o clien-

te vai acabar comprando para experimentar. 

MAS COMO RESOLVER A QUESTÃO DO PREÇO, UMA VEZ 

QUE ESSAS NOVIDADES SÃO QUASE SEMPRE MAIS CA-

RAS PARA O CLIENTE?

Em muitas padarias, o problema não está no preço do pro-

duto e, sim, repito, na forma de atendimento. Infelizmente, 

deixamos para trás coisas importantes na hora de atender 

ao cliente, como desejar um “Bom dia!”, passar a ele as in-

formações corretas sobre o produto, sermos gentis, edu-

cados e atenciosos... E isso é um erro grave: afinal o nosso 

cliente é quem dita o sucesso do nosso empreendimento. 

ESSA, SEM DÚVIDA, É UMA BOA DICA PARA QUEM ESTÁ 

ENTRANDO NA PROFISSÃO.

Sem dúvida. Para mim, a vivência e o dia a dia na padaria 

são a melhor escola. Porém, para quem está entrando na 

profissão é muito importante estudar, fazer bons cursos 

e sempre estar atento às tendências, sem se esquecer de 

ser humilde e reconhecer que a gente nunca sabe tudo, e 

que sempre pode aprender.

NA OUTRA PONTA, QUE DICAS VOCÊ PODERIA DAR PARA 

OS PROPRIETÁRIOS DE PADARIA NA HORA DE ESCO-

LHER UM BOM PROFISSIONAL, BEM COMO SE VALE OU 

NÃO A PENA AJUDÁ-LO A SE APERFEIÇOAR E A CRESCER 

NA CARREIRA?

O proprietário deve olhar se o candidato à vaga ou o profis-

sional que ele contratou tem amor pela profissão. Ou seja, 

precisa avaliar se ele é dedicado, esforçado e segue corre-

tamente os processos internos da padaria. Afinal, quando 

falamos de panificação nos lembramos do pão que é um 
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alimento que une as pessoas, e é fundamental produzi-lo com amor e 

responsabilidade. Outro ponto que precisa ser levado em consideração 

é o fato de o profissional ser criativo e ter força de vontade de crescer. 

Ao identificar um funcionário assim, a meu ver, o dono da padaria deve 

incentivá-lo a trazer novas receitas, custear os cursos ou liberar o fun-

cionário para participar de um curso quando for necessário.

FALANDO NISSO, QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS TÉCNICOS A 

SEREM VENCIDOS PARA OS BRASILEIROS ELEVAREM O GRAU TÉC-

NICO DE SEUS PROFISSIONAIS, BEM COMO A QUALIDADE DOS PRO-

DUTOS E METODOLOGIAS DE FABRICAÇÃO?

Sinceramente, acho que falta mais união dos profissionais, incentivos 

das empresas em competições e cursos de capacitação. Tive a oportu-

nidade de ser o coach da equipe brasileira de panificação em eventos 

internacionais em 2016 e 2018, e mesmo vendo a dedicação e a disci-

plina de cada competidor, constatei que, infelizmente, ainda estamos 

muito longe dos demais países. Algumas das seleções contam com o 

apoio do governo para que os profissionais possam se dedicar total-

mente às competições, outras conseguem apoio da iniciativa privada. 

E mesmo aqueles que não têm tais apoios conseguem realizar os seus 

treinamentos. Mesmo contando com o conhecimento que hoje con-

seguimos ter acesso por meio da internet, e mesmo tendo acesso á 

produtos que antes só conseguiríamos se fossemos buscar em viagens 

internacionais, ainda estamos caminhando a passos lentos para um 

possível reconhecimento. Viajando pelo Brasil, notamos a carência de 

formação profissional, a falta de estrutura para que os profissionais 

consigam realizar o seu trabalho básico a contento. Muitos dos centros 

técnicos nos quais estive para ministrar cursos encontravam-se suca-

teados, impossibilitando, assim, a formação profissional. 

MAS, ATÉ PARA NOTAR QUE AINDA TEMOS UM LONGO CAMINHO A 

PERCORRER, PROMOVER E PARTICIPAR DE CONCURSOS DE PANIFI-

CAÇÃO, CONFEITARIA E CHOCOLATERIA AINDA SÃO COISAS MUITO 

IMPORTANTES PARA O APERFEIÇOAMENTO DE QUEM TRABALHA 

NESSES SEGMENTOS.

Com certeza. Essas competições são fundamentais para o desenvolvi-

mento de novos produtos, da qualidade técnica de cada profissional. E 

quem ganha é todo o setor. Já participei de vários campeonatos mun-

diais e vejo como isso é importante. Quando o profissional se dedica 

aos campeonatos ele precisa ter disciplina, precisa respeitar os pro-

cessos, desenvolver receitas e treinar muito. A rígida observância de 

pontos como respeitar pesos e medidas, temperatura, limpeza na área 

de trabalho e utilizar a criatividade e ser competitivo são ótimos para 

ajudar essas pessoas a se desenvolver profissionalmente. Afinal, o que 

conta são as experiências e as lições que tiramos delas.

ENTREVISTA / FERNANDO DE OLIVEIRA

1a ETAPA: PÂTE SUCRÉE

Ingredientes:

Farinha de Trigo – 250g

Açúcar de Confeiteiro – 100g

Manteiga – 125g

Glucose – 25g

Ovos – 50g

Modo de Preparo:

1. Misture em uma tigela a farinha de 

trigo, o açúcar refinado, a manteiga e 

a glucose. Em seguida, incorpore os 

ovos e misture até obter uma massa 

homogênea.

2. Forre o fundo e a lateral de uma forma 

com 20cm de diâmetro e asse em forno 

lastro a uma temperatura média. Reserve.

2a ETAPA: BANANAS PACOVÃ 

FLAMBADAS

Ingredientes:

Banana Pacovã – 250g

Açúcar Refinado – 50g

Manteiga – 40g

Rum – 10 ml

Modo de Preparo:

1. Coloque em uma frigideira a manteiga 

com o açúcar e deixe derreter. Depois 

coloque a banana fatiada e deixe cozinhar 

2 minutos de cada lado.

2. Depois flambe com o rum, deixe esfriar 

e coloque no fundo da base da torta.

3a ETAPA: MOUSSE DE CHOCOLATE E 

CARAMELO

Ingredientes:

Creme de Leite Fresco – 250g

Calda de Caramelo – 75g

Gelatina sem Sabor – 5g

Chocolate Branco – 70g
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Modo de Preparo:

1. Inicialmente, derreta o chocolate 

branco com 50g de creme de leite fresco. 

Depois, junte a calda de caramelo e 

misture até homogeneizar.

2. Coloque para bater o creme de 

leite fresco até ponto de chantilly 

mole e adicione a mistura preparada 

anteriormente. Por último, adicione a 

gelatina sem sabor hidratada e derretida. 

Coloque em um aro de 18cm de diâmetro 

e leve para congelar.

4a ETAPA: GLAÇAGEM DE 

CARAMELO

Ingredientes:

Água – 75ml

Açúcar Refinado – 150g

Glucose – 150g

Creme de Leite 35% – 100g

Massa de Gelatina – 70g

Chocolate Branco – 75g

Chocolate ao Leite –75g

Caramelo já Pronto – 100g

Modo de Preparo:

1. Aqueça a água e o açúcar junto com a 

glucose até 103oC. Em seguida, derreta 

os chocolates em forno micro-ondas em 

potência média ou faça banho-maria. 

Depois de derreter o chocolate junte com 

a calda feita de açúcar e misture com a 

ajuda de um mixer.

2. Misture a massa de gelatina com o 

creme de leite e aqueça um pouco. A 

seguir, aplique a primeira mistura de 

chocolate e calda. Aqueça um pouco 

o caramelo e aplique a mistura. Bata 

continuamente com o mixer até alisar 

bem. Deixe esfriar de 35oC a 40oC e aplique 

sobre a mousse de caramelo, congelada.

5a ETAPA: CRUMBLE DE FAVA TONKA

Ingredientes:

Manteiga sem Sal – 100g

Açúcar Refinado – 100g

Farinha de Trigo – 100g

Fava Tonka Ralada – 2 unidades

Modo de preparo:

1. Misture todos os ingredientes em uma 

tigela, até formar uma massa homogênea. 

Depois, enrole a massa em um saco 

plástico e leve para gelar por 20 minutos.

2. Na sequência, esfarele a massa 

em um tapete de silicone e leve para 

assar em forno lastro a 180ºC, por 

aproximadamente 10 minutos. Depois 

decore a lateral da torta, conforme a foto.

3. Finalize a torta, com uma folha de 

chocolate.

TORTA DE BANANA  
PACOVÃ E CARAMELO

Receita desenvolvida por Fernando de Oliveira, Diretor 
da Escola do Padeiro e Confeiteiro, Localizada em 

Vinhedo/SP. e-mail: chef@fernandodeoliveira.com.br. 
Contato: (19) 3826-3506
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ESCOLA IDPC / CURSO TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO

anificador, está chegando mais uma vez a hora 

de investir no aperfeiçoamento técnico de sua 

equipe e garantir qualidade máxima aos pro-

dutos fabricados e processos de sua padaria: já 

estão abertas as inscrições para o processo seletivo do 

Curso Técnico em Panificação – 2º Semestre 2018 da Es-

cola IDPC, do SAMPAPÃO. A prova deve acontecer no dia 

12 de agosto, e o início das aulas está previsto para 10 de 

setembro.

Com duração de um ano, o curso – que é reconhecido 

e autorizado pelo MEC e dirigido pela Diretoria de Ensino 

Centro – tem um total de 800 horas, divididas em quatro 

módulos, com 200 horas cada. A conclusão do primeiro 

deles, confere ao aluno o Certificado de “Auxiliar de Pa-

nificação”; o segundo, o de “Padeiro Júnior”; o terceiro o 

de “Padeiro”; e o quarto do de “Técnico em Panificação”. 

Após formado, o Técnico poderá trabalhar em qualquer 

área do setor de panificação, consultorias, Moinhos, Re-

presentante Comercial e até ser docente no setor. E o pa-

nificador, junto com o aluno, podem escolher o melhor 

horário da conveniência de ambos para participação do 

funcionário nas aulas: na parte da manhã, das 8h00 às 

12h00; e à noite, das 18h30 às 22h30.

P

INSCRIÇÕES ABERTAS!

TODOS GANHAM

Da programação teórica e prática, bastante diversifica-

da, constam aulas de Panificação, Informática Aplicada 

– nas quais os estudantes aprendem, inclusive, a montar 

fichas técnicas –, Técnicas de Redação e Expressão, Psi-

cologia e Ética, Legislação das Embalagens, Técnicas de 

Congelamento, Gestão de Negócios, Estudos dos Alimen-

tos e Técnicas Dietéticas e Gastronômicas. “Além disso, os 

alunos também contarão com noções aprofundadas de 

Microbiologia e Métodos de Conservação de Alimentos, 

Química e Bioquímica de Alimentos, com aulas práticas 

em nosso Laboratório, todo preparado e instrumentaliza-

do com modernos equipamentos, como os destinados a 

análises reológicas de farinha de trigo e testes físico-quí-

micos”, explica Sandra Bezerra, diretora da Escola IDPC.

 “O grande diferencial da minha vida profissional foi 

a formação no Curso Técnico de Panificação da Escola 

IDPC”, dá seu testemunho Ezequiel Santana, hoje técnico 

da unidade educacional do SAMPAPÃO. Hallysson Cézar, 

colega de trabalho de Ezequiel na Escola IDPC também 

faz questão de registrar: “Pensando no meu futuro pro-

fissional, fiz o Curso Técnico. E eu o recomendo muito. 

Por isso, aproveitem a oportunidade de abertura de vagas 

O processo seletivo para o próximo Curso Técnico de Panificação da Escola 
IDPC acontece já na primeira quinzena de agosto.
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DA OFICINA DE AULA ATÉ A FORMATURA. O Curso Técnico da Escola IDPC 
abre as portas para grandes talentos e carreiras profissionais.
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CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2018

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

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.

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 @escola idpc 95898-4448

Pizzaiolo (20h) 02/07 à 06/07 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Fermentação Natural (16h) 02/07 à 05/07 Seg. à Qui. 08h30 às 12h30
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 02/07 à 03/07 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30
Responsável Técnico (20h) 02/07 à 06/07 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Interpretação de Laudo de Farinha (9h) 02/07 à 04/07 Seg. à Qua. 15h às 18h
Petit Gateau (4h) 02/07/18 Seg. 14h30 às 18h30
Salgados Fritos e Assados (20h) 02/07 à 06/07 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Qualidade do Pão Francês (20h) 02/07 à 06/07 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Massas, Recheios e Coberturas (9h) 02/07 à 04/07 Seg. à Qua. 18h30 às 21h30
Naked Cake (9h) 03/07 à 05/07 Terc. à Qui. 14h30 às 17h30
Tábuas de Frios (3h) 06/07/18 Sex. 08h30 às 11h30
Cake Glass (12h) 09/07 à 12/07 Seg. à Qui. 14h30 às 17h30
Macaron  (8h) 10/07 á 11/07 Ter. à Qua. 08h30 às 12h30
Pães Internacionais (12h) 10/07 à 12/07 Ter. à Qui. 08h30 às 12h30
Fermentação Natural (16h) 10/07 à 13/07 Terc. à Sex. 14h30 às 18h30
Petit Four Avançado (9h) 11/07 à 13/07 Qua. à Sex. 18h30 às 21h30
Boutique do Cupcake (8h) 12/07 à 13/07 Qui. à Sex. 08h30 às 12h30
Bolo sem Glúten (4h) 13/07/18 Sex. 08h30 às 12h30
Bem casados, Bem Nascidos e Batizados (3h) 13/07/18 Sex. 14h30 às 17h30
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para o 2º Semestre 2018, e façam as inscrições para parti-

cipar do processo seletivo!”

“Garanta já a vaga de seu colaborador no Curso Téc-

nico de Panifi cação da Escola IDPC. As inscrições são pre-

senciais e podem ser feitas até a data do processo seleti-

vo, dia 12 de agosto. Você, panifi cador, sua padaria e seu 

funcionário só têm a ganhar com essa participação”, fi na-

liza Sandra Bezerra.

Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 01/08 à 02/08 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30
Responsável Técnico (20h) 01/08 à 07/08 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30
Noções em Panifi cação (112h) 01/08 à 14/09 Seg. à Sex. 14h30 às 18h00
Noções em Confeitaria (112h) 01/08 à 14/09 Seg. à Sex. 14h30 às 18h00
Técnicas com Bico de Confeitar (12h) 01/08 à 03/08 Qua. à Sex. 14h30 às 18h30
Pães Rústicos Internacionais (20h) 06/08 à 10/08 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Doces Finos (15h) 06/08 à 10/08 Seg. à Sex. 08h30 às 11h30
Tortas de Vitrine (15h) 06/08 à 10/08 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Interpretação de Laudo de Farinha (9h) 13/08 à 15/08 Seg. à Qua. 08h30 às 11h30
Qualidade do Pão Francês (20h) 13/08 à 17/08 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Torta de Vitrine (15h) 13/08 à 17/08 Seg. à Sex. 15h00 às 18h00
Doces Finos (15h) 13/08 à 17/08 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Festival de Pães Doces (8h) 20/08 à 21/08 Seg. à Ter. 08h30 às 12h30
Fermentação Natural ( 16h) 20/08 à 23/08 Seg. à Qui. 14h30 às 18h30
Cake Glass (12h) 20/08 à 23/08 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Cake Glass (12h) 20/08 à 23/08 Seg. à Qua. 18h30 às 21h30
Variedades de Pão de Forma (12h) 22/08 à 24/08 Qua. à Sex. 08h30 às 12h30
Petit Gateau (4h) 23/08/18 Qui. 08h30 às 12h30
Tábuas de Frios (4h) 24/08/18 Sex. 08h30 às 11h30
Bolos sem Glúten (4h) 24/08/18 Sex. 14h30 às 18h30
Pães Italianos (12h) 27/08 à 29/08 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Massas, Recheios e Coberturas (9h) 27/08 à 29/08 Seg. à Qua. 08h30 às 11h30
Especial de Massa Folhada (15h) 27/08 à 31/08 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Pães Funionais com Fibras (8h) 30/08 à 31/08 Qui. à Sex. 08h30 às 12h30
Festival de Brownie (8h) 30/08 à 31/08 Qui. à Sex. 08h30 às 12h30

ESCOLA IDPC / CURSO TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO
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Por Roberta LimaNUTRIÇÃO & SAÚDE / CORRIDAS & MARATONAS

m outubro do ano passado, cerca de 3.000 atletas par-

ticiparam da 1ª Corrida e Caminhada “Trigo é Saúde”, 

promovida pelo SAMPAPÃO e algumas associações par-

ceiras para comemorar o Dia Mundial do Pão em São 

Paulo. O grande número de pessoas que fizeram a festa no even-

to mostrou que, inegavelmente, muitos panificadores e familia-

res são apaixonados por provas atléticas desse tipo, embora não 

E
Treinar para fazer bonito 
numa corrida é importante, é 
claro. Mas um planejamento 
cuidadoso da alimentação 
também deve ser priorizado.

PARA VENCER O DESAFIO

CORRA
MAS NÃO SE ESQUEÇA DA NUTRIÇÃO

S
to

ck
Fr

ee

ANTES, DURANTE E DEPOIS. 
Cuidar do aspecto nutricional, 

com alimentação balanceanda, 
é muito importante em todas 

as fases da corrida. 
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ROBERTA LIMA é a nutricionista da Seleção Olímpica de Judô desde 2003. 
Esteve na comissão técnica nos Jogos de Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-
2016. Tem vasta experiência com o esporte de alto rendimento e, por isso, foi 
convidada para integrar a equipe de especialistas da Maratona CAIXA da Cidade 
Rio de Janeiro.

abracem o esporte como algo praticado profissionalmen-

te, e mais como lazer e diversão, ou, ainda, uma oportu-

nidade e compartilhar uma atividade altamente saudável 

ao lado de amigos.

Sim, corridas e maratonas são ótimas para integrar 

pessoas e uma forma de aliviar o estresse do dia a dia 

de maneira descontraída, gerando, nessa medida, altos 

ganhos em termos de qualidade de vida. Mas, sem dúvi-

da também, participar delas exige treino e atenção, uma 

vez que são competições que produzem grande desgaste 

muscular, fisiológico e, muitas vezes, psicológico. Concluir 

a prova é um desafio emocionante para qualquer pessoa, 

que implica, entretanto, manutenção de uma boa condi-

ção física e em altas doses de preparação e perseverança. 

E, claro, nesse contexto, um planejamento cuidadoso da 

alimentação também deve ser priorizado.

Acerca do tema, a nutricionista do #TimeMaratonadoRio, 

Roberta Lima, compartilha algumas dicas importantes de 

nutrição e hidratação que podem melhorar a performan-

ce e ajudar bastante tanto os atletas regulares quanto 

aqueles que praticam o esporte de forma amadora. E isso, 

tanto na fase de preparação para as provas, quanto no dia 

da corrida. Confira! 

CARBOIDRATOS (PÃO, MASSAS, FRUTAS, 

TAPIOCA, BATATA, INHAME, AIPIM ETC.)

Os carboidratos são o combustível preferencial em provas 

de longa duração, como as maratonas. Por mais que a gen-

te faça uma dieta rica em carboidratos a reserva (glicogê-

nio muscular) é limitada e insuficiente para prova desse 

tipo, sendo necessário fazer a reposição ao longo dela. 

A recomendação inicial é o consumir de 7g a 10g de 

carboidratos por quilo de peso corporal do atleta ao longo 

do dia. Já na semana antecedente a prova é importante 

aumentar essa ingestão para 12g por quilo de peso corpo-

ral/dia. E para a prova de 42 quilômetros a reposição deve 

ser de 45g de carboidratos a cada 30-40 minutos de prova 

Já a reposição para provas de 21 quilômetros deve ser de 

15g a 30g de carboidratos a cada 30-40 minutos de prova.

Algumas sugestões práticas de carboidratos que po-

dem ser utilizados ao longo da prova: gel de carboidratos, 

jujubas de carboidratos, frutas, frutas desidratadas, bebi-

das esportivas, frutas secas, rapadura, mel e batata cozida.

Após a prova é necessário reabastecer as reservas de 

glicogênio muscular e repor proteína na proporção de 4:1, 

ou seja, para cada 4g de carboidratos, 1g de proteína. Ex: 

Um indivíduo de 60kg deve consumir nas três primeiras 

horas do pós- treino 60g de carboidratos e 15g de proteí-

nas. E, ao longo do dia é necessário continuar a ingestão 

de carboidratos e proteínas, de forma fracionada.

HIDRATAÇÃO

Use um treino longo para testar a necessidade 

de hidratação. Confira seu peso antes e após o treino, a 

diferença do peso é quanto o atleta deixou de hidratar. 

Exemplo: peso anterior ao treino 70kg e após 68kg – esse 

atleta precisa de 2 litros de líquidos para estabelecer uma 

boa hidratação. Observe sempre a cor da urina. Urina es-

cura e com cheiro é um sintoma de desidratação.

A recomendação de ingestão de líquidos ao longo da 

prova é de 200ml – 300ml a cada 20 minutos de prova. 

Para o pós-prova a necessidade é de 40 a 50 ml de líqui-

dos/Kg de peso corporal ao longo do dia.  É preciso alter-

nar água e bebidas isotônicas, para fazer a reposição de 

sais minerais.

SUPLEMENTAÇÃO

Cápsulas de sal podem ser importantes para fa-

zer a reposição de sódio e prevenir as câimbras e também 

a hiponatremia, que é o transtorno metabólico muito co-

mum em corridas, causado por um desequilíbrio hidroele-

trolítico no organismo, que leva a uma concentração anor-

malmente baixa de sódio no sangue. O BCAA, por exemplo, 

é constituído por aminoácidos essenciais, ou seja, não são 

produzidos pelo nosso organismo – eles podem aumentar 

a velocidade de recuperação muscular e reduzir fadiga. Já 

a BETA-ALANINA, precursor de carnosina, ao se ligar aos 

íons de hidrogênio, gera efeito tampão (torna o sangue 

mais básico), postergando a sensação de fadiga.

Mas lembre-se que essas são apenas algumas dicas e 

sugestões. Busque orientação e corra bem!

NUTRIÇÃO & SAÚDE / CORRIDAS & MARATONAS

1.

2.

3.
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GOURMET / DIA DOS PAIS

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

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar todos os ingredientes da massa.
2. Infusão: Levar a água ao fogo até fervura. Desligar, 

colocar a hortelã, tampar e reservar. Após 10 minutos 
coar e gelar.

3. Colocar todos os ingredientes secos na masseira.
4. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
5. Adicionar a massa velha, as gemas, os ovos e a 

infusão aos poucos.

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

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 112kcal = 470kJ 6%  
Carboidratos 19.1g 6%  
Proteínas 2.9g 4%  
Gorduras Totais 2.6g 5%  
Gorduras saturadas 0.6g 3%  
Gorduras trans 0g VD não estabelecido 
Fibra alimentar 0.6g 2%  
Sódio 119mg 5%  

Mais uma vez, chegou a hora de homenagear os pais. E a sua padaria 
pode entrar nessa celebração oferecendo a eles – e aos filhos, que 
querem presenteá-los – algumas delícias como estas receitas preparadas 
exclusivamente pela Escola IDPC. Confira!

SHOW DE GOSTOSURAS 
PARA O PAPAI

RENDIMENTO: 55 UNIDADES COM 33G CADA.

PÃO DE HORTELÃ

6. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).
7. Misturar por 7 minutos na velocidade rápida (2) ou 

ate dar ponto de véu.
8. Descansar e cortar peças de 35g.
9. Descansar aproximadamente por 10 minutos
10. Modelar a massa e colocar em assadeira lisa.
11. Fermentar em estufa controlada a 32ºC e umidade de 

85% por aproximadamente 110 minutos. 
12. Assar em forno de lastro a 180ºC por 

aproximadamente 20 minutos.Informação Nutricional (Porção com 33g)

MASSA

Farinha de Trigo Especial 100 1.000
Hortelã Picada 4 40
Fermento Biológico Seco 
Instantâneo 2 20

Gemas 10 100
Leite em Pó 4 40
Ovos 12 120
Massa Velha 3 30
Sal 1,5 15
Açúcar Re�nado 22 220
Glucose 3 30
Margarina Uso Geral 10 100
Melhorador 1 10
Infusão de Hortelã 20 200

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

INFUSÃO

Água 20 200
Hortelã Picada 4 40

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

GOURMET / DIA DOS PAIS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
4. Deixar crescer a esponja a temperatura ambiente por 

aproximadamente 2 horas. 

Reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).

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

Informação Nutricional (Porção com 20g ou 1 fatia)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 60kcal = 252kJ 3%  
Carboidratos 10.5g 4%  
Proteínas 1.8g 2%  
Gorduras Totais 1.3g 2%  
Gorduras saturadas 0.5g 2%  
Gorduras trans 0g VD não estabelecido 
Fibra alimentar Menor ou igual 
a 0,5g 0%  

Sódio 102mg 4%  

4. Adicionar a água aos poucos.
5. Mistura por 5 minutos na velocidade lenta (1).
6. Mistura por 3 minutos na velocidade rápida (2) 
7. Colocar a massa no cilindro para dar o ponto de véu.
8. Tirar �ta e cortar em 4 peças de igual tamanho (440g).
9. Modelar.
10. Fermentar em estufa controlada a 32ºC e umidade de 

85% por aproximadamente 150 minutos. 
11. Assar em forno de Lastro a temperatura de 180 º C por 

aproximadamente 25 minutos.

RENDIMENTO: 4 UNIDADES COM 410G CADA.

PÃO DE SEMOLINA

Farinha de Trigo Especial 15 150
Farinha de Semolina 15 150
Fermento Biológico Seco 
Instantâneo 3 30

Água 18 180

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

ESPONJA

REFORÇO

Farinha de Trigo Especial 55 550
Farinha de Semolina 15 150
Leite em Pó 6 60
Claras 12 120
Fermento Natural 10 100
Sal 2 20
Açúcar Re�nado 5,7 57
Banha 8 80
Água 10 +-100
Melhorador 1 10

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Brioche de chocolate: Misturar a farinha, o açúcar, o 

cacau, o sal e o fermento. Adicionar os ovos e a água e 
misturar por 5 minutos em velocidade 1.

3. Acrescentar a manteiga em 3 etapas esperando a massa 
incorporar a gordura após cada adição.

4. Bater por 10 minutos na velocidade 2 ou até atingir ponto de 
véu, retirar da masseira e deixar descansar por 30 minutos.

5. Abrir em superfície enfarinha com auxílio de um rolo em 
uma espessura de 2 cm. Cortar com um aro de 20cm e 
deixar o disco fermentar dentro do mesmo. 

6. Fermentar em temperatura ambiente por 
aproximadamente 80 minutos.

7. Assar a 180º C por 20 minutos e reservar.
8. Base para mousse: Bater as gemas com o globo em 

velocidade média até dobrar de volume.
9. Misturar a água e açúcar e levar ao fogo. Quando a calda 

atingir 120ºC despejar lentamente sobre as gemas ainda 
batendo em velocidade baixa. Aumentar a velocidade e 
bater até esfriar.

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

Informação Nutricional (Porção com 98g ou 1 fatia)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 447kcal = 1877kJ 22%  
Carboidratos 34.7g 12%  
Proteínas 7.2g 10%  
Gorduras Totais 32.9g 60%  
Gorduras saturadas 16g 73%  
Gorduras trans 0g VD não estabelecido 
Fibra alimentar 2.1g 8%  
Sódio 164mg 7%  

RENDIMENTO: 1 TORTA COM 990G (10 FATIAS 
COM 98G CADA).

TORTA BRIOCHE AO 
CHOCOLATE

BRIOCHE DE CHOCOLATE

Farinha de trigo 100 200
Manteiga sem sal 70 140
Água gelada 5 10
Ovos 55 110
Fermento bio. seco 
instantâneo 1,5 3

Cacau em pó 5 10
Açúcar re�nado 8 16
Sal 2 4

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

BASE PARA A MOUSSE

Gemas 100 150
Açúcar Re�nado 60 90
Água 20 30

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

MOUSSE DE CHOCOLATE

Creme de Leite Fresco 100 320
Farinha de Avelã 34,4 110
Chocolate Amargo 60% 75 240

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

10. Mousse de chocolate: Derreter o chocolate e misturar 
com a base para mousse. Acrescentar a farinha de avelã e 
misturar delicadamente.

11. Bater o creme de leite fresco em ponto de chantilly mole 
e incorporar à mistura de chocolate com movimentos 
circulares.

12. Montagem: Fatiar o brioche horizontalmente na 
espessura de 3cm e colocar em um aro (20cm de diâmetro) 
forrado com disco de isopor.

13. Despejar metade da mousse de chocolate e reservar o 
restante.

14. Cortar o outro disco de brioche com aro de 15cm de 
diâmetro e posicionar em cima da mousse.

15. Acrescentar o restante da mousse.
16. Gelar por 4 horas em geladeira ou 2 horas no freezer.
17. Decorar com avelãs inteiras e arabescos de chocolate.
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GOURMET / DIA DOS PAIS

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

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

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC – Equipe Técnica da Escola IDPC: 

Fotos: Cláudio Lira.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Massa: Misturar a farinha, a gordura, o sal, o 

açúcar e as claras na batedeira em velocidade 
média com o gancho.

3. Acrescentar o vinho aos poucos e misturar até 
completa homogeneização.

4. Bater por mais ou menos 9 minutos em 
velocidade alta até obter uma massa lisa e 
elástica.

5. Deixar descansar por uma hora e meia na 
geladeira coberta por um plástico.

6. Abrir a massa e cortar com um aro redondo de 
9 cm de diâmetro.

7. Enrolar em canudos de metal untados com 
óleo, colando a junção com clara evitando 
assim que abra durante a fritura.

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

Informação Nutricional (Porção com 55g ou 1 unidade )

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 185kcal = 777kJ 9%
Carboidratos 32.8g 11%
Proteínas 2.5g 3%
Gorduras Totais 5.7g 10%
Gorduras saturadas 0.7g 3%
Gorduras trans 0.2g VD não estabelecido 
Fibra alimentar 0.8g 3%
Sódio 56.5mg 2%

RENDIMENTO: 25 UNIDADES COM 55G CADA.

CANNOLI CROCANTE

MASSA

Farinha de Trigo 100 200
Açúcar Re�nado 12,5 25
Sal 1 2
Gordura Vegetal 
Hidrogenada 10 20

Claras 15 30
Vinho Branco 50 +-100

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

RECHEIO

Creme de Baunilha Pronto 320 640
Amêndoas Picadas 100 200
Açúcar Re�nado 50 100

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

COBERTURA

Açúcar de Confeiteiro 37,5 75
Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

8. Fritar em óleo quente até �car bem dourado.
9. Escorrer o óleo e deixar esfriar completamente 

para retirar o canudo de metal.
10. Recheio: Torrar as amêndoas no forno e 

reservar. Fazer um caramelo médio com o 
açúcar, adicionar as amêndoas e espalhar em 
um silpat ou superfície untada com óleo.

11. Deixar esfriar e quebrar em pedaços bem 
pequenos com auxílio de uma faca ou 
espátula.

12. Misturar o crocante ao creme de baunilha.
13. Montagem: Passar a massa em açúcar de 

confeiteiro e rechear com o auxílio de um saco 
de confeitar.
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CONCURSO / PADEIRO E CONFEITEIRO JÚNIOR

omo resultado de uma proposta da Rodada 

de Ideias, levada a cabo no início deste ano, o 

SAMPAPÃO promoveu, no dia 27 de abril, em 

sua sede, em São Paulo, a primeira edição do 

seu Concurso Padeiro e Confeiteiro Júnior, contando com 

a participação de 20 meninos e meninas de 10 a 12 anos, 

divididos em dois grupos de dez, em cada uma das cate-

gorias. “A iniciativa teve como objetivos mostrar para as 

crianças como funciona uma padaria e uma confeitaria, 

como também estimular a revelação de novos talentos na 

gastronomia entre elas”, explicou na ocasião Flávio Leite, 

diretor do Sindipan-SP, um dos “pais” e principais incenti-

vadores da ideia de promover a competição.

“As inscrições foram abertas no site do SAMPAPÃO, 

com convites para participação feitos a crianças com 

grau de parentesco com panificadores e seus funcioná-

rios, bem como das escolas próximas ao prédio-sede das 

entidades. E o resultado foi fantástico! Elas se empenha-

ram muito e entregaram o melhor de si durante o evento”, 

pontuou, por sua vez, Sandra Bezerra, diretora da Escola 

IDPC, que enviou seus técnicos para ajudar no desenvol-

vimento do torneio.

Na abertura dos trabalhos, o também diretor do 

SAMPAPÃO e chef Rogério Shimura autografou os aven-

tais dos competidores e promoveu o clássico “batismo da 

farinha”, fazendo a alegria da criançada. “A iniciativa do 

concurso foi ótima. Creio que é esse é uma oportunidade 

importante para mostrar para essa garotada um pouco 

dessa profissão que foi esquecida no tempo. Temos que 

dar valor aos profissionais que estão chegando e apren-

dendo agora”, fez questão de registrar.

C

MINI TALENTOS  
DÃO O SEU RECADO

COMPETIÇÕES DE MANHÃ E À TARDE

E o resultado foi um sucesso, com os pequenos mostran-

do toda a sua criatividade e talento na manipulação dos 

ingredientes. Na parte da manhã, os concorrentes ao prê-

mio de Confeiteiro Júnior receberam um bolo partido ao 

meio, com diversos tipos de recheios e coberturas para 

complementá-lo. Na sequência, um trio de jurados expe-

rimentou cada um dos bolos, logo após a apresentação 

oficial pelos autores. A vencedora foi Talia de Santos Oli-

veira, que afirmou ter sido a primeira vez que confeitou 

um bolo: “Achei muito divertido e interessante. Acho mui-

to legal mexer com essas coisas de cozinha”, destacou.

Já na parte da tarde, os competidores ao prêmio de 

Padeiro Júnior receberam polvilho, farinha de trigo, queijo 

ralado, ovo e água para fazer uma massa de pão de quei-

jo. Trabalhando com essa base única, a saída foi usar de 

muita criatividade para dar formatos diferenciados aos 

pães: teve bolinha, estrela e até mesmo um pão de queijo 

em formato de sereia. E a autora deste último trabalho, 

Sucesso total a realização do 1º 
Concurso Padeiro e Confeiteiro 

Júnior do SAMPAPÃO.
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Gabrielly Jesus de Souza Santos, foi a grande vencedora 

dessa etapa. “Adorei participar da prova e meu sonho é 

ser empresária quando crescer, quem sabe, ate ser dona 

de padaria”, comemorou a menina.

E todo mundo foi premiado no concurso. Os primeiros 

colocados de cada categoria receberam um tablet e um 

troféu. Já os segundos e terceiros colocados de cada uma 

delas foram contemplados com troféus. Além disso, todos 

os participantes receberam, ainda, ingressos para visita-

rem com seus pais o Aquário de São Paulo.

FUTUROS PROFISSIONAIS DE SUCESSO

Durante a competição, foi possível perceber, em alguns 

casos, a familiaridade das crianças com os instrumentos 

utilizados na panificação e confeitaria. “Provavelmente, 

são crianças que têm esses acessórios dentro de casa. 

Pode ser, por exemplo, que a mãe seja uma boleira, mes-

mo que não seja profissional, mas faz bolos para enco-

mendas. E isso, às vezes, faz com que a criança desperte 

para a gastronomia e busque a profissionalização”, ob-

servou a respeito disso a diretora do SAMPAPÃO Andreia 

Roldão Perestrelo.

Bastante satisfeita com os resultados das provas, a co-

ordenadora técnica da Escola IDPC do SAMPAPÃO, uma 

das juradas da competição, também enfatizou a proposta 

educacional do encontro: “Formar novos profissionais de 

panificação e confeitaria é um trabalho de ‘formiguinha’. 

E é sempre bom despertar nas crianças a vontade de par-

ticipar desse universo maravilhoso”, pontuou. 

Quem também ficou muito contente com a promoção 

do concurso foi o Prof. Humberto Marzinotto Filho, gerente 

executivo da Escola IDPC: “É muito importante despertar 

desde cedo nas crianças eventuais vocações para esse 

trabalho. Assim, essa foi mais uma oportunidade que o 

SAMPAPÃO ofereceu à sociedade e a essas crianças de 

despertar nelas gosto pela profissão. Tenho certeza de 

que entre esses 20 meninos e meninas que participaram 

do concurso, veremos surgir, no futuro, vários chefs talen-

tosos e felizes com suas carreiras”, destacou o Prof. Hum-

berto, fazendo uma excelente previsão.

CONCURSO / PADEIRO E CONFEITEIRO JÚNIOR

VITÓRIA NA ESTREIA.  
Os concorrentes do 
“Confeiteiro Júnior” e Talia (no 
detalhe). Boa surpresa com 
seu primeiro bolo confeitado.

PADEIRINHA TALENTOSA. Gabrielly (no detalhe) 
com seus amigos. Vencedora do “Padeiro Júnior” 
sonha em seguir carreira na padaria.



73Jun/Jul 2018    IPC 818



74 IPC 818    Jun/Jul 2018

CONCURSO / JOVENS PADEIROS | ESPANHA

tendendo a um convite do SAMPAPÃO, a Esco-

la SENAI “Horácio Augusto da Silveira” (SENAI 

Barra Funda) participou do tradicional Cam-

peonato Internacional de Jovens Padeiros, rea-

lizado entre os dias 11 e 15 de abril, em Valência, na Es-

panha, com organização da União Internacional de Pani-

ficação e Confeitaria (UIBC). O presidente do SAMPAPÃO 

e vice-presidente da UIBC Antero José Pereira esteve lá, 

representando as entidades e prestigiando a competição. 

Em sua edição 2018, o concurso contou com a partici-

pação de jovens padeiros, com menos de 25 anos, vindos 

de 14 países. O torneio acontece há 47 anos e, pela segun-

da vez, contou com a participação de uma equipe verde-

-amarela, que conquistou a sétima colocação geral entre 

os países participantes. O time brasileiro foi integrado por 

dois paulistas de apenas 20 anos de idade, com forma-

A

MUNDIAL DE PANIFICAÇÃO

JOVENS 
BRASILEIROS 
DISPUTAM

O tradicional Campeonato 
Internacional de Jovens Padeiros 

testou a criatividade, rapidez 
e capacidade de produção de 

cozinheiros de onze países.  
Foi a segunda participação do 

Brasil no torneio.

ção técnica em Alimentos, por coincidência, os dois com 

o mesmo nome – Lucas Henrique Silva de Alcântara e Lu-

cas Francisco dos Santos Mariano –, que viajaram para a 

Espanha acompanhados por sua treinadora e professora 

Thais Luiza de Almeida. 

“Ganhamos muito conhecimento e mostramos que o 

Brasil tem grande capacidade de criar e desenvolver bons 

produtos. Nossa postura e nossa técnica foram elogiadas 

pelos avaliadores e outros participantes, o que, para nós, 

já é uma grande vitória”, comemora Lucas Alcântara que, 

em 2017, defendeu a panificação brasileira na WorldSkills, 

maior competição de educação profissional do mundo.

Orgulhoso com o resultado da participação de sua 

equipe, Lucas Francisco Mariano conta que os países ad-

versários tinham um nível de competitividade muito alto, 

com técnicas refinadas e forte tradição em panificação. 

EXPERIÊNCIA VÁLIDA. Os “2 Lucas” em ação 
durante o concurso na Espanha.

SUPER DESAFIO. Foram seis horas e meia para os concorrentes 
produzirem 300 pães variados.
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Mas, o tempo de prova foi o maior desafio. “Era um pra-

zo muito curto para entregar tantos produtos. Não tinha 

muito o que pensar, a gente tinha que colocar em prática 

o que sabia e não podia se perder”, comenta.

DESAFIO GIGANTE

No primeiro dia de prova, os jovens padeiros tiveram uma 

hora e meia para o mise en place – preparação de ingre-

dientes; e, no segundo, seis horas e meia para produzir 

mais de 300 unidades dos mais variados tipos de pães 

clássicos e recheados, entre peças rústicas, brioches, 

croissants, sanduíches, pães doces e uma escultura feita 

com a massa, cuidando da fermentação, cocção, recheio, 

modelagem e decoração. A produção foi avaliada quan-

to à apresentação, técnica e sabor; mas os competidores 

também tinham que ficar atentos à quantidade de itens 

produzidos para cada categoria e ao peso de cada unida-

de. O regulamento previa desconto nos pontos para erros 

nesses quesitos. 

Para encarar esse desafio, os brasileiros passaram por 

um treinamento intensivo no Serviço Nacional de Apren-

dizagem Industrial (SENAI) para a competição. Sob a orien-

tação da instrutora Thais Almeida, se dedicaram ao apren-

dizado de novas técnicas, utilização de matérias-primas e 

aperfeiçoamento de processos, durante um mês e meio, 

em tempo integral. Além de lapidar a parte prática, a pre-

paração focou na atuação em equipe. Os instrutores do 

SENAI trabalharam a interação dos competidores, o pro-

fissionalismo durante a competição e a superação de erros 

e problemas inesperados nos processos culinários. “Saber 

trabalhar coordenadamente foi nosso diferencial. Fomos o 

único país a entregar todos os produtos com a bancada 

limpa e de maneira organizada”, destaca Lucas Mariano.

Organizado pela União Internacional de Padeiros e 

Confeiteiros (UIBC), o Campeonato Internacional de Jo-

vens Padeiros é de grande importância para o setor de 

panificação mundial e tem como objetivo revelar jovens 

talentos na profissão de padaria. Cada país compete com 

uma equipe de até dois participantes, com menos de 26 

anos de idade. Na edição 2018, além do Brasil, competi-

ram Alemanha, Bélgica, Chile, Espanha, França, Holanda, 

Portugal, Suécia, Tailândia e Turquia. China e Rússia esti-

veram presentes como observadores. 

Os organizadores do Campeonato Internacional de Jo-

vens Padeiros de Valência-Espanha, ficaram muito felizes 

e satisfeitos com o resultado do torneio, e enalteceram 

como pontos positivos, além do excelente nível técnico, o 

forte espírito de equipe de todos os concorrentes.

A produção foi avaliada quanto à apresentação, técnica e sabor; mas os 

competidores também tinham que ficar atentos à quantidade de itens produzidos 

para cada categoria e ao peso de cada unidade.

CONCURSO / JOVENS PADEIROS | ESPANHA
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O QUE O SAMPAPÃO FAZ  
PARA SEUS ASSOCIADOS

O planeta Terra é composto, em sua grande maioria, 

por aproximadamente dois terços de água, sendo 

que grande parte desse número pertence aos oceanos. E, 

em cada um desses, podemos encontrar um grande nú-

mero de espécies, dos mais variados tamanhos. Grandes 

espécies marinhas, os grandes predadores, costumam 

nadar sozinhos. Os peixes pequenos, ao contrário, costu-

mam nadar em cardumes, pois dessa forma, podem se 

defender de predadores.

A melhor forma de as micros e pequenas empresas se 
defenderem é por meio do associativismo.

Quando os peixes menores se reúnem em cardumes, há 

sincronia em seus movimentos, fazendo com que pareçam 

maiores ou um só diante de seus predadores. É como se for-

massem uma massa única diante deles, sendo que estes ne-

cessitam focar em suas presas. Nadando em cardumes, os 

peixes menores evitam que os predadores foquem em suas 

presas, e as chances de sobrevivência diante de um ataque 

aumentam. Ou seja, os peixes nadam em cardumes bus-

cando defender um interesse em comum: a sobrevivência.

S
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Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

AUMENTANDO AS CHANCES. 
Num oceano, se um peixe pequeno 

nadar sozinho, certamente não 
terá vida longa. Mas nadando em 

cardume, a coisa muda.



Na sociedade não há diferença. E assim também ocorre 

no mundo empresarial. O setor de panificação e confeitaria 

é composto, em sua grande maioria, por micros e pequenas 

empresas que enfrentam todos os dias os desafios de so-

brevivência, devendo suportar as exigências impostas pelo 

aparelho estatal. Em uma analogia com os oceanos, as mi-

cro e pequenas empresas são os pequenos peixes e o Estado 

o grande predador. Então, se os pequenos peixes não nada-

rem em cardumes, acabam engolidos pelo grande predador.

A melhor forma de as micros e pequenas empresas 

se defenderem é por meio do associativismo, sendo este 

um instrumento vital para que uma comunidade saia do 

anonimato e passe a ter maior expressão social, política, 

ambiental e econômica. É por meio de uma associação 

que um setor se fortalece e tem chances de atingir um 

objetivo em comum. Como os peixes, devem nadar em 

cardumes para sobreviver.

Uma padaria/panificadora de forma isolada cer-

tamente não possui forças para impedir que o Estado 

exerça toda a sua força, impondo leis e regulamentos 

que podem colocar em risco a sobrevivência das empre-

sas, em especial das pequenas. No entanto, muitas em-

presas reunidas em associação são capazes de demons-

trar ao Estado que possuem grande representatividade, 

e que qualquer medida a ser imposta deve ser discuti-

da previamente. Da mesma forma, uma associação de 

empresas possui força para reivindicar junto ao Estado 

medidas necessárias para o desenvolvimento do setor.

É por meio de uma associação que um setor se fortalece e tem chances 

de atingir um objetivo em comum.  

Como os peixes, devem nadar em cardumes para sobreviver.
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Quando os peixes menores se 
reúnem em cardumes, há sincronia 
em seus movimentos, fazendo 
com que pareçam maiores ou um 
só diante de seus predadores.
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JURÍDICO CÍVEL / ASSOCIATIVISMO

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.

ATUAÇÃO CONSTANTE

O SAMPAPÃO, por meio das entidades de panificação As-

sociação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de 

São Paulo e Sindicato da Indústria de Panificação e Con-

feitaria de São Paulo, há mais de um século procura de-

fender os interesses do setor. Ao longo da existência das 

entidades de panificação e confeitaria, muitas foram as 

conquistas em benefício da classe. Fazendo apenas um 

retrospecto recente, podemos citar: 

1. a discussão e aprovação do Decreto Nº 59.781 junto ao 

Governo do Estado de São Paulo, que permite que as 

empresas do setor de panificação possam se beneficiar 

da alíquota de 3,2% sobre os produtos industrializados;

2. o SAMPAPÃO participou de forma ativa de todas as 

discussões sobra a Norma Regulamentadora Nº 12 / 

Anexo Padarias, bem como as revisões dela, transfor-

mando um texto extremamente prejudicial proposto 

pelo governo em algo aceitável para o setor; 

3. na esteira da NR-12, o SAMPAPÃO desenvolveu junto 

com o governo do estado de São Paulo uma linha de 

crédito com juros ZERO para substituição do maqui-

nário obsoleto; e

4. o SAMPAPÃO participa ativamente junto a todas as 

casas legislativas, seja na esfera municipal, quanto 

na estadual e federal, visando à aprovação de leis be-

néficas ao setor, ou melhoria de projetos que possam 

prejudicar o setor.

Além disso, o SAMPAPÃO ajuíza diversas ações em 

prol dos representados visando à defesa dos interesses 

destes, de forma isolada ou em conjunto. Exemplos são 

os mandados de segurança impetrados face à Receita Fe-

deral, que somente permitiu a comercialização de vinhos 

com o selo de IPI, selo esse que não era obrigatório, e que 

faria com que grandes estoques do produto fossem inuti-

lizados. Outro exemplo é o mandado de segurança impe-

trado face à Fundação Procon, para permitir a cobrança 

de preço diferente da tabela quando a venda do produto 

ocorrer por meio de cartão de débito ou de crédito.

Evidentemente, este espaço na Revista IPC é peque-

no para listar todas as conquistas do SAMPAPÃO. Mas os 

exemplos apresentados apenas demonstram que a melhor 

forma das micro e pequenas empresas se protegerem é por 

meio do associativismo. Nenhuma ação seria conquistada 

caso não houvesse representatividade do setor.

Em um oceano, se um peixe pequeno nadar sozinho, 

certamente não terá vida longa. No entanto, se nadar em 

cardume, suas chances aumentam. Se uma padaria/pani-

ficadora decidir sobreviver sozinha, certamente suas chan-

ces de sucesso serão pequenas. No entanto, por meio do 

associativismo – ou seja, unindo esforços para fazer com 

que o SAMPAPÃO se torne cada vez mais forte –, as chan-

ces de sucesso aumentam, pois a “UNIÃO FAZ A FORÇA”.
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JURÍDICO TRABALISTA / HOMOLOGAÇÃO

MAIS FÁCIL, MAS AINDA 
DEMANDANTE DE ATENÇÃO

Em julho de 2017, o Senado aprovou o texto das no-

vas Leis Trabalhistas, uma reforma que traz diversas 

mudanças a respeito da jornada de trabalho, período de 

férias, plano de carreira, remuneração e homologação de 

rescisão. Assim, a Lei Nº 13.467/2017 excluiu a obrigato-

riedade de homologação da rescisão do contrato de tra-

balho para empregados com mais de um ano de tempo 

de serviço perante a entidade sindical representativa da 

categoria, ou do Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social (MTPS).

A rescisão acontece quando existe a quebra do vín-

culo empregatício com ou sem justa causa, inclusive em 

casos de pedido de demissão. Antes da aprovação da Re-

forma Trabalhista, as rescisões de contratos de trabalho 
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MAIS SIMPLES. 
A homologação de rescisão 
pelo sindicato deixou de ser 

obrigatória, podendo ser 
executada pela empresa 

contratante.

A Reforma Trabalhista 
estabeleceu regras 
mais simples para a 

homologação trabalhista. 
Mas o empregador deve 

fi car atento a alguns 
pontos importantes.
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com mais de um ano deveriam obrigatoriamente ser ho-

mologadas nos sindicatos. Com as mudanças, entretanto, 

isso não é mais necessário, e o processo pode ser feito 

diretamente entre empregados e empregadores. A justifi-

cativa é que a mudança foi desenvolvida para facilitar a 

rescisão e diminuir a burocracia. 

Com a revogação do dispositivo, independentemente 

do período de duração do vínculo, nenhuma rescisão con-

tratual após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista 

está sujeita a qualquer tipo de homologação como requi-

sito de validade, exceção feita às hipóteses em que a nor-

ma coletiva aplicável à categoria assim estabeleça. Em 

outras palavras, com a nova Lei Trabalhista, que entrou 

em vigor em novembro do ano passado, a homologação 

de rescisão pelo sindicato deixou de ser obrigatória, po-

dendo ser executada pela empresa contratante.

Para dirimir dúvidas e evitar controvérsias sobre os 

procedimentos de levantamento, a Caixa Econômica Fe-

deral alterou seu “Manual de FGTS – Movimentação da 

Conta Vinculada”, que passou a estabelecer como docu-

mentação obrigatória para levantar os depósitos fundiá-

rios para as rescisões de contratos de trabalho formaliza-

das a partir 11 de novembro de 2017, o trabalhador deve 

comparecer munido apenas da CTPS. 

Porém, é dever do empregador comunicar correta-

mente à Caixa Econômica Federal a data/código de mo-

vimentação pelo Conectividade Social ou na Guia de Re-

colhimento Rescisório. É importante ressaltar que o des-

cumprimento dessa obrigação pelo empregador inviabili-

zará o levantamento do FGTS pelo empregado, ensejando 

denúncias e questionamentos perante os órgãos compe-

tentes, inclusive a Justiça do Trabalho. Sendo assim, a exi-

gência deve ser rigorosa e corretamente cumprida.

PARA NÃO TER PROBLEMAS

Entretanto, mesmo com a mudança ajudando a agilizar o 

processo de homologação, deve-se sempre ter a assistên-

cia de um advogado ou do próprio sindicato para conferir 

se as verbas rescisórias recebidas estão de acordo com o 

tempo trabalhado.

Assim, para evitar problemas, antes de assinar qual-

quer documento rescisório, deve se conferir alguns va-

lores que deverão ser pagos em caso de demissão sem 

justa causa:

¡ 13º salário proporcional;

¡ pagamento de férias vencidas e proporcionais acresci-

das de 1/3;

¡ aviso prévio e indenização;

¡ saldo de salário;

¡ justificativa para a quebra do contrato;

¡ adicionais de insalubridade e periculosidade (depen-

dendo da área e função exercida);

¡ horas extras; e

¡ pagamento da multa de 40% do FGTS.

Com base nessa verificação, se for notada alguma in-

compatibilidade nos valores colocados no documento, o 

empregado poderá se recusar a assiná-lo e requerer uma 

análise detalhada com a ajuda de um advogado ou de um 

assistente do sindicato indicado.

Caso tenha alguma dúvida, consulte o Jurídico Traba-

lhista do SAMPAPÃO, que está totalmente apto e à disposi-

ção para fazer quaisquer esclarecimentos aos associados.

JURÍDICO TRABALISTA / HOMOLOGAÇÃO

Caso tenha alguma dúvida, consulte o Jurídico Trabalhista do SAMPAPÃO, 

que está totalmente apto e à disposição para fazer quaisquer 

esclarecimentos aos associados.



CONEXÃO FIESP / EMPREGO

EM BUSCA DE ALTERNATIVAS
Seminário Desafios e Oportunidades do BNDES teve a presença de Dyogo 
Oliveira, que falou sobre os planos do banco em relação às taxas de juros e 
aos prazos de financiamento.

DYOGO OLIVEIRA. 
Para o presidente 
do BNDES, 
as empresas 
vivem hoje “um 
processo de 
desalavancagem”.

“Estamos cheios de dinheiro e cheios de vonta-

de de emprestar”. A boa notícia foi dada pelo 

presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, na abertura do 

seminário Desafios e Oportunidades do BNDES para 

o crédito, realizado na manhã do dia 18 de maio, no 

Teatro do Sesi, no prédio da Federação das Indústrias 

de São Paulo (FIESP), em São Paulo/SP. O debate teve 

a participação do segundo vice-presidente da FIESP, 

José Ricardo Roriz Coelho e do diretor titular do De-

partamento da Micro, Pequena e Média Indústria da 

federação, Sylvio Gomide. 

“Nossa economia está em estado grave, mas nós 

estamos pensando nas ações certas e numa postura 

de transparência e diálogo”, disse Oliveira. “Vamos 

entrar numa nova era: a era dos juros baixos”.

PROCESSO DE DESALAVANCAGEM

Para o presidente do BNDES, as empresas vivem hoje 

“um processo de desalavancagem”. “Sabemos da ne-

cessidade de melhoria das condições de financia-

mento”, pontuou. “Estamos fazendo a digitalização 

do banco, que vai ser mais ágil e mais flexível”, ex-

plicou. “Vamos oferecer mais alternativas”, comple-

mentou, citando como exemplo uma linha com taxa fixa de 

10% ao ano, segundo ele, sem semelhante no mercado. 

Ainda de acordo com Oliveira, é importante lembrar que 

as linhas tradicionais do banco continuam disponíveis. “Es-

tamos cheios de dinheiro e cheios de vontade de emprestar”, 

disse. “Não se assustem se o BNDES ligar para vocês para 

oferecer alguma oportunidade”, afirmou. “Estamos montan-

do uma ação pró-ativa nesse sentido”. Outro alvo da atenção 

do banco envolve os prazos de financiamento à inovação, que 

foram ampliados de 12 para 20 anos. “Estamos sempre bus-

cando formas para não comprometer o fluxo de caixa das em-

presas”, finalizou.
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ABIEPAN SE 
INTEGRA À ABIMAQ

Uma boa notícia para os associados da Associação 

Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingre-

dientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN). Após um 

minucioso processo de aproximação e ajustes, acaba de 

ser celebrada a integração da entidade com a Associa-

ção Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ). Por meio dela, a ABIEPAN constituirá a Câmara 

Setorial de Equipamentos para Alimentos e o Fórum da 

Cadeia do Foodservice, que também atenderá às empre-

sas fabricantes de ingredientes. 

As Câmaras Setoriais são, essencialmente, grupos de 

fabricantes nacionais associados à ABIMAQ, reunidos de 

acordo com a natureza, o tipo e a aplicação dos itens por 

eles produzidos. Por meio delas, as empresas têm opor-

tunidade de conhecer e participar ativamente das ações 

promovidas pela ABIMAQ, dentro de uma proposta de tra-

balho estratégico para a difusão de novas ideias e concei-

tos entre seus participantes.

Em outras palavras, o papel das Câmaras Setoriais é 

o de agregar seus integrantes, seja por suas afinidades 

ou por seus propósitos e objetivos, a fim de promover a 

discussão entre seus membros não só para a busca de so-

luções para problemas em comum, mas, principalmente, 

para abrir novos horizontes de oportunidades para eles, 

seja de novos negócios, seja de expansão de mercado ou 

de desenvolvimento tecnológico, com vistas ao fortaleci-

mento do setor e ao crescimento das empresas associa-

das, dentro da política da ABIMAQ.

MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS

Além da mudança física da ABIEPAN, cuja sede passa a 

funcionar na Av. Jabaquara, 2.925 – 4º Andar – Sala 45, no 

bairro de Mirandópolis, na Zona Sul da capital paulista, os 

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / INTEGRAÇÃO À ABIMAQ

Por meio da nova parceria, a ABIEPAN 
ampliará substancialmente sua 
oferta de serviços aos associados.

associados da entidade passam, agora, a usufruir de uma 

série de vantagens com a integração. Atuando de forma 

independente para promover o desenvolvimento susten-

tado do setor, as principais bandeiras da ABIMAQ con-

templam uma ampla oferta de produtos, serviços e ações 

político-institucionais, notadamente os que contribuem 

para o aumento da competitividade sistêmica e empre-

sarial, o fomento dos negócios nos mercados nacional e 

internacional e, ainda, o financiamento à produção e à 

comercialização. 

Assim, além do atendimento especializado dos Con-

selhos de Mercado nas Câmaras Setoriais, a entidade re-

presenta e defende os interesses de seus filiados nas mais 

diversas frentes. Nesse rol figuram a área exclusiva de 

Oportunidades de Negócios, que oferece informações em 

tempo real sobre licitações e ofertas no mercado nacional 

e internacional; o IPDMAQ, setor que auxilia e estimula 

o processo de inovação nas empresas; o DATAMAQ, um 

banco de dados de máquinas e equipamentos, que permi-

te às empresas fabricantes cadastradas a oportunidade 

de divulgar seus produtos; o Departamento de Normas 

Técnicas, que traz todas as informações sobre as leis e 

regulamentações exigidas para os produtos industriais; e 

a área de Feiras de Negócios, que oferece condições dife-

renciadas para os associados da ABIEPAN/ABIMAQ parti-

ciparem das principais feiras do setor.
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DE MUDANÇA. Esta é a nova casa da 
ABIEPAN, no prédio-sede da ABIMAQ, em 

local de fácil acesso na Zona Sul da capital.
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IPC INTERNATIONAL 

CIPAN PROMOTES ALTERNATIVE MEETING IN PERU
Under the command of its president, Antero José Pereira, also 
president of SAMPAPÃO, the Alternate Meeting of CIPAN (Inter-
American Confederation of Bread Industry) was held in Peru 
from May 25 to 27. Hosted by ASPAN - Asociación Peruana 
de Empresarios de la Panadería e Pasteleria, the meeting was 
considered quite productive. "This, in addition to the fact that it 
has created the opportunity for coexistence among the South 
American bakers brothers, which is always a great pleasure for 
everyone," points out Antero Pereira, making a point of leaving 
a special thanks to the president of the ASPAN-Peru, Pío Pantoja 
Soto, and his team, who did not go to great lengths to welcome all 
the participants. During the event, important decisions were taken, 
such as the opening of spaces at the bakery and confectionery 
fairs held in CIPAN member countries to demonstrate typical 
breads, in order to disseminate them and to spread the rich 
cultural diversity present in each one of them, as well as to make 
exchanges between teachers of the entities and associations 
linked to CIPAN, with the purpose of increasing the supply of 
products and to improve the techniques of production of breads 
and sweets in South America. The occasion was also performed 
the election of the Baker and Confectioner Award of CIPAN 2018 – 
respectively, Rogério Shimura, from Brazil; and Alfredo Gonzalez, 
from Uruguay –, who will be nominated as candidates for South 
America in the international competition promoted by the 
International Union of Bakeries and Confectioners (UIBC) in 2019.

CIPAN PROMUEVE REUNIÓN ALTERNATIVA EN PERÚ
Bajo el mando de su presidente, Antero José Pereira, también 
presidente de SAMPAPÃO, la Reunión Alternativa de CIPAN 
(Confederación Interamericana de Industrias del Pan) se 
realizó en Perú del 25 al 27 de mayo. Organizada por ASPAN - 
Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería e Pasteleria, 
la reunión fue considerada bastante productiva. "Esto, además 
de haber creado la oportunidad de convivencia entre los 
hermanos panaderos sudamericanos, que siempre es un gran 
placer para todos", señala Antero Pereira, haciendo un punto 
de agradecimiento especial al presidente de el ASPAN-Perú, Pío 
Pantoja Soto y su equipo, que no hicieron grandes esfuerzos para 
dar la bienvenida a todos los participantes. Durante el evento, se 
tomaron decisiones importantes, como la apertura de espacios 
en las ferias de panadería y confitería en los países miembros de 
CIPAN para demostrar panes típicos, con el fin de diseminarlos y 
difundir la rica diversidad cultural presente en cada uno de ellos, 
así como realizar intercambios entre docentes de las entidades y 
asociaciones vinculadas a CIPAN, con el fin de aumentar la oferta 
de productos y mejorar las técnicas de producción de panes y 
dulces en Sudamerica. También se llevó a cabo la elección del 
Premio Baker and Confectioner de CIPAN 2018 – respectivamente, 
de Rogério Shimura, de Brasil; y Alfredo González, de Uruguay 
–, que será nominado como candidato para Sudamerica en el 
concurso internacional promovido por la Unión Internacional de 
Panaderías y Confiteros (UIBC) en 2019.

HERE COMES THE 2ND RACE "WHEAT IS HEALTH"
In the face of the huge success of the event last year, 
SAMPAPÃO – in partnership with Abitrigo, Sindustrigo and 
Abimapi – will repeat the dose and promote, on October 14, the 
second edition of the race "Wheat Is Health" along the main 
avenues, streets and sights of the Historical Center of the city 
of São Paulo. The event will anticipate the commemoration of 
World Bread Day, which will officially take place on October 
16. The race, with routes of 4km and 8km, will start at 7:00 AM 
in the Anhangabaú Valley, arriving at Rua Líbero Badaró. At 
the time, as is already the tradition, SAMPAPÃO will distribute 

thousands of bags containing French breads and other gifts 
to the population. This year, the sponsorship will be from 
Pullman, Moinho Santa Clara, Água Branca, Anaconda, Barilla, 
Bunge, COFCO INTL, Nita Alimentos and Fleischmann. The 
organization, once again, will be from Yescom.

AQUÍ VIENE LA SEGUNDA RAZA "TRIGO ES SALUD"
Frente al gran éxito del evento del año pasado, SAMPAPÃO – en 
asociación con Abitrigo, Sindustrigo y Abimapi – repetirá la dosis y 
promoverá, el 14 de octubre, la segunda edición de la carrera "Trigo 
es Salud" a lo largo de las principales avenidas , calles y lugares de 
interés del Centro Histórico de la ciudad de São Paulo. El evento 
anticipará la conmemoración del Día Mundial del Pan, que tendrá 
lugar oficialmente el 16 de octubre. La carrera, con rutas de 4km 
y 8km, comenzará a las 7:00 en el Valle de Anhangabaú, llegando 
a la Rua Líbero Badaró. En ese momento, como ya es tradición, 
SAMPAPÃO distribuirá miles de bolsas contienendo panes 
franceses y otros obsequios a la población. Este año, el patrocinio 
será de Pullman, Moinho Santa Clara, Água Branca, Anaconda, 
Barilla, Bunge, COFCO INTL, Nita Alimentos y Fleischmann. La 
organización, una vez más, será de Yescom.

WHEAT ALREADY HAVE PROFITS BETWEEN 5% AND 69%
According to Wheat & Flour Consultancy, wheat profitability 
already reaches averages between 5% and 69% this season and 
10.4% for the next harvest. "Profits, in wheat, are rare and should 
be celebrated. Current wheat prices are providing unimaginable 
profits to farmers who have managed to hold their lots so 
far, "says analyst Luiz Fernando Pacheco. The expert reveals 
that his calculations, based on the cost of production of Deral 
(Department of Rural Economy), point out R$38.07/bag, for a 
yield of 48 bags/hectare. "We did not count the profits obtained 
with higher yields and we took the prices paid to the growers last 
week for wheat from the 2017/18 harvest," he says. Meanwhile, 
according to data from Abitrigo, the consumption of wheat flour 
in Brazil in 2017 fell by 0.42% to 8.409 million tons. According to 
the entity, 7,964 million tons of flour were produced and 445,000 
tons imported. "The fall in purchasing power made the Brazilian 
revise some habits acquired in times of economic boom. The 
trips to restaurants have diminished, as well as the consumption 
of foods of greater added value reduced," said in a note the chief 
executive of Abitrigo, Rubens Barbosa.

TRIGO YA TIENE BENEFICIOS ENTRE 5% Y 69%
Según Wheat & Flour Consultancy, la rentabilidad del trigo ya 
alcanza promedios entre 5% y 69% esta temporada y 10.4% para 
la próxima cosecha. "Las ganancias, en trigo, son raras y deberían 
celebrarse. Los precios actuales del trigo están proporcionando 
beneficios inimaginables a los agricultores que han logrado 
mantener sus lotes hasta el momento", dice el analista Luiz 
Fernando Pacheco. El experto revela que sus cálculos, basados 
en el costo de producción de Deral (Departamento de Economía 
Rural), señalan R$ 38.07/bolsa, para un rendimiento de 48 
bolsas/hectárea. "No contabilizamos las ganancias obtenidas 
con mayores rendimientos y tomamos los precios pagados a los 
productores la semana pasada por el trigo de la cosecha 2017/18", 
dice. Mientras tanto, según datos de Abitrigo, el consumo de 
harina de trigo en Brasil en 2017 cayó un 0,42% a 8,409 millones 
de toneladas. Según la entidad, se produjeron 7.964 millones 
de toneladas de harina y se importaron 445.000 toneladas. "La 
caída en el poder adquisitivo hizo que el brasileño revisara 
algunos hábitos adquiridos en tiempos de auge económico. Los 
viajes a restaurantes se han reducido, así como el consumo de 
alimentos de mayor valor agregado reducido", dijo en una nota el 
presidente ejecutivo de Abitrigo, Rubens Barbosa.
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Conscientização, profissionalizar e o planejar a suces-

são familiar, são alguns dos fatores essenciais para a 

perpetuação das empresas. Por isso, o trabalho em auxi-

liar as organizações no desenvolvimento, com melhoria 

dos processos gerenciais e redução dos conflitos vincula-

dos aos negócios familiares, possui grande importância.

Buscando proteção do legado e perpetuação da indús-

tria paulista, graças a um convênio celebrado com a Fe-

deração das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), os 

associado do SAMPAPÃO, possuem vantagens e descontos 

exclusivos nos serviços da Ricca & Associados Consulto-

ria e Treinamento. Fundada em 1990, ela atua junto às 

empresas familiares, desenvolvendo programas de profis-

sionalização, preparação para sucessão e governança cor-

porativa. Além disso, entre os produtos e serviços realiza-

dos estão, ainda, melhorias das ferramentas de Recursos 

Humanos (processos) e programas de treinamentos em 

gestão organizacional.

Acreditando que a conscientização, a profissionaliza-

SERVIÇOS

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS  
DO SAMPAPÃO! 
Conheça, agora, as novas padarias e 
estabelecimentos que passaram a fazer parte do 
time de sucesso do SAMPAPÃO! 

CASA DE PÃES ANJO DOCE LTDA. 
Av. Nordestina, 3.276 – Vila Nova Curuçá – São Paulo/SP

CASA DE PÃES NEBLINA PAULISTA LTDA. – EPP 
R. Alexandre Dumas, 865 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

CONFEITARIA ORQUÍDEA PÉROLA LTDA. 
R. Rodrigo Cláudio, 132 – Aclimação – São Paulo/SP

I.B. CAFÉ LTDA. 
R. Maranhão, 220 – Higienópolis – São Paulo/SP

BAK PADARIA ARTESANAL LTDA. 
R. dos Miosótis, 23 – Mirandópolis – São Paulo/SP

BELLA PRUDÊNCIA BUFFET E GRILL – EIRELI 
R. das Flechas, 884 – Vila Santa Catarina – São Paulo/SP

MERCADINHO SEANE DO RAFFO LTDA. 
R. Alberto Pezuol Neto, 52/70 – Jd. Taba Marajoara  – Suzano/SP

MERCADO DELÍCIA DAS PERDIZES LTDA. – ME 
R. Piracuama, 185 – Sumaré – São Paulo/SP

NOSSA DELÍCIA RESTAURANTE E PADARIA – EIRELI 
R. Regina Cavalau Mendonça, 504 – Jardim São Luís – Suzano/SP

PADARIA RUA DO RÓCIO PÃES E LANCHES – EIRELI 
R. do Rócio, 250 – Vila Olímpia – São Paulo/SP

PÃES E DOCES NONNO BELLO LTDA. 
Av. Antônio Carlos Costa, 1.342 – Bela Vista – Osasco/SP

SÃO PAULO DA CRUZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP 
R. Teodoro Sampaio, 945 – Pinheiros – São Paulo/SP

Atendimento ao Cliente (15h)

Básico de Confeitaria (112h)

Básico de Panificação (112h)

Básico de Pizza (15h)

Brigadeiro Gourmet (9h)

Cardápio de Inverno (Sopas, 
Cremes e Tortas) (15)

Chocolate Empastado (6h)

Cipa (20h)

Confeitaria Fitness (15h)

Congelamento de Pães (Pães 
Congelados) (12h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Cup Cake Natalino (8h)

Doces Finos (15h)

Especial de Natal (15h)

Especial de Panetones (12h)

Especial de Páscoa (9h)

Festa Junina (9h)

Glaçagem (9h)

Higiene e Manipulação dos 
Alimentos (6h)

Laudos de Farinha (16h)

Massa Folhada (20h)

Massas, Recheios e Coberturas 
para Bolos (9h)

Naked Cake (7h)

Pães de Fibras (15)

Pães Orgânicos (17h)

Pães Rústicos (15h)

Pães Rústicos Avançado (15h)

Pasta Americana (12h)

Responsável Técnico (15h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Salgados (20h)

Sopas (15h)

Tábuas de Frios (3h)

Técnicas com Bicos de 
Confeitar (09h)

Técnicas de Acabamentos 
Para Bolos Decorados (20h)

Tortas Geladas (15h)

Trabalho em Equipe (15h)

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA ESCOLA IDPC 2018

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

GOVERNANÇA COORPORATIVA  

        E SUCESSÃO FAMILIAR
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ção e o planejamento sucessório são alguns dos fatores 

essenciais para a perpetuação das empresas, a Ricca au-

xilia as organizações em seu desenvolvimento, com me-

lhoria dos processos gerenciais e redução dos conflitos 

vinculados aos negócios familiares. Tudo isso com trans-

parência na gestão organizacional, prestação de contas 

entre sócios e familiares e manutenção dos valores e cul-

tura da empresa.

E a boa notícia também é que, por meio do convênio 

com a FIESP, os associados do SAMPAPÃO poderão obter 

condições especiais na contratação da Ricca & Associa-

dos, tais como descontos que podem variar entre 7% e 

18%. Para obtê-los, entre em contato com Domingos Ricca 

Neto, pelo e-mail ricca@empresafamiliar.com.br. E, para 

solução de dúvidas, é só mandar uma mensagem para o 

endereço sindicatos@fiesp.org.br.








