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EDITORIAL

QUEM PLANEJA  
VAI MAIS LONGE

Todas as vezes que me perguntam qual a razão princi-
pal do sucesso da FIPAN, sem pestanejar, vou logo di-

zendo: o “segredo” é o planejamento. Independentemente 
do tamanho do projeto ou do sonho que você quer mate-
rializar, planejamento é tudo na vida. Afinal, você precisa 
saber para aonde quer ir para chegar lá. E, no meio do ca-
minho, tem sempre o planejamento, que, poderíamos di-
zer, é como o passo a passo de uma receita de padaria ou 
confeitaria, processo ao longo do qual você vai colocando 
os ingredientes na ordem de cada etapa da produção.

E não é diferente no mundo dos negócios, parte insti-
gante e intrínseca da vida das empresas. Como se sabe, 
participar de feiras de negócios faz parte da estratégia 
de vendas que os empreendedores de todos os portes 
têm cada vez mais adotado para divulgar seus produtos 
e serviços e tentar ampliar seus mercados. Além disso, 
tais eventos também servem para manter os empresários 
atualizados sobre as tendências, inovações em produtos e 
processos, e novas tecnologias.

Com 25 anos de estrada, completados agora, a FIPAN 
é, como se diz no jargão popular, “PRÓ” em abrir novos 
caminhos para todos aqueles que querem mostrar suas 
novidades, lançamentos e produtos e serviços para um 
público altamente qualificado e com alto poder de deci-
são. Aliás, os visitantes da feira são os primeiros a validar 
essa premissa, ao ver a FIPAN como a feira que promove a 
inovação e apresenta o que há de novo no setor.

E o sucesso desta sua edição 2018, promovida entre os 
dias 24 e 27 de julho, em São Paulo, demonstra que isso é 
uma verdade inquestionável, não só em função da orga-
nização impecável do evento – que mais uma vez valeu 
à FIPAN o título de “A Feira que Vende” –, como também, 

e principalmente, pela forma brilhante por meio da qual 
cada expositor e marca fizeram valer seus investimentos 
de marketing e de relacionamento, planejando minucio-
samente cada detalhe de sua participação nela. E, claro, 
sempre “abusando” da criatividade para atrair o público 
aos seus estandes. Não foi por outro motivo, aliás, que 
FIPAN 2018 gerou uma visitação recorde de mais de 65 
mil profissionais e nada menos do que R$ 1,5 bilhão em 
negócios iniciados para as empresas que nela estiveram 
presentes, montante este que, por meio do ganho de ima-
gem, seguramente vai se multiplicar exponencialmente 
ao longo dos próximos meses.

A todos, em nome do SAMPAPÃO, o nosso muito obri-
gado pela confiança e pela parceria de sempre! E se sua 
empresa ficou de fora desta edição, não perca a oportu-
nidade de reservar desde já o seu espaço na FIPAN 2019! 
Mas corra, porque o alto percentual de pré-reservas e de 
renovação de contratos efetuados pelos participantes 
amplamente satisfeitos ainda antes do final desta edição 
2018, no próprio pavilhão do Expo Center Norte, nos faz 
ter a certeza de que a feira do ano que vem resultará em 
números ainda mais expressivos em termos de fatura-
mento e de número de visitantes profissionais. 

E completando o que eu disse aí em cima, quem pla-
neja sai na frente, e garante sempre as melhores oportu-
nidades para expandir seus negócios e, ainda, conquistar 
o maior número de clientes. E é se antecipando no plane-
jamento e, sobretudo, executando tais ações em conjunto, 
que, com toda a certeza também, nosso setor alçará voos 
mais altos, na direção de um futuro cada vez e ainda mais 
promissor. Contamos com todos e com cada um de vocês.

Um grande abraço! 

Se a FIPAN 2018 foi um grande sucesso, vamos, desde 
já, começar a construção de um evento ainda mais 
bonito, produtivo e lucrativo para o ano que vem!

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO
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PAINEL DE NOTÍCIAS
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ALMOÇO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A Diretoria do SAMPAPÃO esteve presente em um al-

moço da FIESP, realizado no dia 30 de julho, cujo con-

vidado principal era o Presidente da República, Michel 

Temer. O encontro foi importante para acompanhar as 

ações de governo na desoneração do empresariado, 

Seguem a todo o vapor os preparativos para a 2a edição da 

“Corrida do Trigo”, uma realização do SAMPAPÃO, em parce-

ria com a Associação Brasileira das Indústrias do Trigo (Abi-

trigo), com o Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de 

São Paulo (Sindustrigo) e com a Associação Brasileira das 

Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 

Industrializados (Abimapi). A competição será realizada no 

dia 14 de outubro, domingo, antecipando a comemoração do 

Dia Mundial do Pão, que acontecerá oficialmente no dia 16 

de outubro. As provas, com percursos de 4 e 8 quilômetros, 

terão largada às 7h00 Vale do Anhangabaú, com chegada 

na rua Líbero Badaró, com os atletas percorrendo as princi-

pais avenidas, ruas e pontos turísticos do Centro Histórico 

da cidade de São Paulo. Este ano, o patrocínio será da Pull-

man, Moinho Santa Clara, Rosa Branca, Anaconda, Barilla, 

Bunge, COFCO INTL, Dona Benta, Nita Alimentos e Fleisch-

mann, com apoio da Cânfora, Dois Cunhados e Italian Food. 

A organização, mais uma vez, será da Yescom. Informações 

sobre inscrições e percursos podem ser obtidas no site da 

ESTÁ CHEGANDO A CORRIDA 
DO TRIGO 4K 8K

principalmente o de pequeno e médio porte, como é o 

caso da grande maioria das panificadoras. José Ricardo 

Roriz, presidente em exercício das duas entidades, deu 

as boas-vindas aos participantes e agradeceu a Temer 

por ter aceitado o convite para o almoço, que, disse, se-

ria uma ótima oportunidade para refletirmos juntos so-

bre alguns aspectos relevantes do atual momento em 

que vive a sociedade brasileira e o muito do que pode 

ser feito nestes meses que faltam para o final do go-

verno. Roriz destacou reformas estruturantes como a 

PEC do teto de crescimento de gastos, como parte do 

combate ao desequilíbrio fiscal. Depois de ouvir pro-

nunciamentos dos participantes, Temer se comprome-

teu a realizar reuniões em Brasília para discutir pontos 

relativos à rotulagem de alimentos e investimentos na 

construção civil.

corrida: www.corridadotrigo.com.br. E no dia 16 de outubro, 

vai acontecer a tradicional comemoração do SAMPAPÃO 

em homenagem ao Dia Mundial do Pão, na Av. Paulista, em 

frente ao prédio da FIESP, com a tradicional distribuição ao 

público de pães franceses, bem como de bebidas da FEMSA 

e produtos da Seara, patrocinadores do evento.

IPC_819.indd   6 29/08/18   13:05



7Ago/Set 2018    IPC 819

Acompanhado pelo vice-presidente do Sindipan-Aipan/

SP, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, o presidente do 

SAMPAPÃO, Antero José Pereira, prestigiou, na noite de 13 

julho, a promoção de mais um Jantar do Panificador do Sin-

dicato dos Panificadores de Campinas e Região (SIPAC), 

realizado no Via Appia Espaço de Eventos, em Campinas/

SP. A confraternização teve como atração principal o show 

da dupla Hugo & Tiago, formada em 2004, no programa 

SIPAC PROMOVE JANTAR  
DO PANIFICADOR

AIPESP

No dia 18 de julho, a Associação da Indústria de Panificação e Con-

feitaria do Estado de São Paulo (AIPESP) promoveu, no SESI de São 

José dos Campos/SP, o IV Encontro de Negócios e Tendências na 

Panificação e Foodservice, evento gratuito, voltado aos empresá-

rios do setor de panificação e confeitaria da cidade e região, assim 

como a seus colaboradores. Mais de 200 profissionais atenderam 

ao convite da entidade, sendo recepcionados pelo novo presidente 

da AIPESP, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves e seus diretores, bem 

como pelo presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira.

Riquíssimo em conteúdo, o encontro contou com duas palestras 

sobre temas muito atuais. A primeira, intitulada “Panifica-Ação – 

Um Show de Atendimento e Atitudes Proativas”, ficou a cargo do 

palestrante Dill Casella. Já segunda, “Modernização Trabalhista – 

Uma Visão Geral”, foi apresentada pelo advogado da FIESP, Pales-

trante: Dr. Glaucio Grossi Braga. 

Além disso, como já é tradição, o evento contou com uma área para 

exposição dos produtos e serviços de seus patrocinadores, que, nes-

ta sua quarta edição foram Kibon, Souza Cruz, Bizerba, Philip Morris, 

Moinho Anaconda, Café Labareda, Superfecta, Latícínios Comevap, 

Correcta Alimentos, SoriedeM Soluções em Higiene, Werner, Emba-

vale, Primo, Sorvepan, WS Embalagens. O apoio foi da FIESP, SENAI 

e SESI. Na próxima edição da Revista IPC traremos a cobertura do 

encontro da AIPESP em Franca, realizado no dia 15 de agosto. E os 

próximos acontecem em São José do Rio Preto (13 de setembro), 

Piracicaba (18 de outubro) e Araraquara (23 de novembro). 

AIPESP DISCUTE NEGÓCIOS 
E TENDÊNCIAS EM SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

Fama da Rede Globo. Ambos foram muito bem recepciona-

dos por João Augusto Moliane, presidente do SIPAC, e sua 

Diretoria, e tiveram a oportunidade de manifestar seus votos 

de apreço e parabéns à Família Panificadora local.
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Dentro da programação do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO 

– iniciativa que conta com apoio do Departamento da Micro, 

Pequena e Média Indústria e Acelera FIESP –, foi realizada no 

dia 27 de junho, no auditório das entidades, a palestra “Segu-

rança no Trabalho”, a cargo da especialista em Saúde do SESI-

-SP, Marcela da Silva Lazaro. Focada especialmente no enten-

dimento do que é o Fator Acidentário Previdenciário (FAP) e 

eSocial, a apresentação procurou mostrar soluções em Segu-

rança e Saúde no Trabalho (SST), buscando melhores resulta-

dos para a redução das tributações nessa área. “Uma gestão 

correta do SST possibilita redução de custo para as empre-

sas. No entanto, ainda é muito baixo o índice daquelas que se 

prepararam para fazer essa gestão. Ainda falta conhecimento 

sobre o assunto, principalmente nas empresas de pequeno 

e médio porte, categoria em que se enquadra a maioria das 

padarias de São Paulo”, destacou Marcela durante o encontro.

SEGURANÇA NO TRABALHO 
MERECE MAIS ATENÇÃO

Ainda dá tempo! Encerram-se no próximo dia 31 de ou-

tubro as inscrições gratuitas para o Prêmio SAMPAPÃO 

de Jornalismo 2018, criado para homenagear os jornalis-

tas e as melhores reportagens sobre o pão e a panifica-

ção publicadas ou veiculadas na “Mídia Impressa”, “Rá-

dio” e “Mídia Eletrônica”, as três categorias do concurso. 

E os prêmios para os vencedores são bem atraentes: os 

primeiros colocados em cada uma delas receberão uma 

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

euros para hospedagem e despesas pessoais; os segun-

dos lugares, uma passagem de ida e volta para Lisboa/

Portugal, mais 1.000 euros; e terceiros colocados, uma 

passagem para Buenos Aires/Argentina, mais 500 dó-

lares. Estão previstas, também, menções honrosas aos 

quartos e quintos colocados em cada uma das três ca-

tegorias, serão agraciados com tablets. Então, se você 

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

Confira o regulamento no site do SAMPAPÃO.

ESTA É PRA VOCÊ, JORNALISTA!

SAMPAPÃO PARTICIPA DO ENAI 2018
O SAMPAPÃO prestigiou a edição do Encontro Nacional da 

Indústria (ENAI), realizado no dia 3 de julho, em Brasília/DF, 

organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

reunindo empresários, sindicatos e federações de indústrias. 

Durante o evento, lideranças empresariais se encontraram 

para alinhar posicionamentos, com foco nas ações de defesa 

da indústria nacional e no aumento da competitividade do se-

tor. A 11a edição do ENAI teve como tema “Brasil 2019-2022: A 

indústria e o novo governo”, e promoveu o diálogo sobre assun-

tos estratégicos como a quarta revolução industrial (Indústria 

4.0), competitividade, inovação tecnológica, educação e pro-

dutividade. A prioridade é promover o debate e reflexão sobre 

o cenário que será enfrentado pelo novo governo e pela indús-
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tria e, consequentemente, pela economia brasileira. Presente 

ao encontro, o presidente da República Michel Temer conta-

bilizou os avanços da Reforma Trabalhista e da terceirização, e 

pontuou as Reformas Previdenciária e Tributária como priori-

dades para o desenvolvimento do Brasil. 
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1  MAIS PRODUTIVIDADE PARA A PADARIA
 A Bunge amplia ainda mais seu portfólio de soluções 

completas o setor de panifi cação e confeitaria 
com uma série de lançamentos. Destaques para 
a PRÉ MESCLA FAZ MAIS, que possibilita que as 
padarias aumentem sua rentabilidade, mantendo 
a qualidade no produto fi nal; para a GRADINA 
PÃES ARTESANAIS COM MASSA MADRE; e, 
para a SUPREMA FARINHA ESPECIAL PARA 
CONFEITARIA, que proporciona cor clara, facilidade 
de abertura da massa e boa extensibilidade aos 
produtos. Site: www.bunge.com.br

2  DICAS ESPECIAIS DO CHEF
 Resultado de uma pesquisa feita com apoio de 

técnicos e confeiteiros, a partir de agora o creme 
para fazer chantilly NORCAU CHANTY, um dos 
principais produtos do portfólio de confeitaria da 
Puratos, passa a ter uma nova embalagem que 
traz o passo a passo de como obter o chantilly 
perfeito. Quem vai revelar as dicas de preparo 
em linguagem mais próxima do público é o “Chef 
Puratos”, personagem que está na frente e no verso 
da embalagem. Site: www.puratos.com.br 

3  MUITO SABOR E TEXTURA
 A Harald apresenta os novos formatos do 

chocolate Melken: os CONFEITOS GRANULÉ nas 
versões Chocolate ao Leite, Branco e Caramelo, 
e VERMICELLI, nas opções Chocolate ao Leite 
e Branco. Ideais para preparação de brigadeiros 
gourmet, as opções Granulé têm o autêntico 
sabor do chocolate Melken, textura excelente e 
acabamento refi nado. Já, as versões Vermicelli 
fornecem sabor e textura desse chocolate nobre 
às preparações e uma alternativa de uso conjunto 
com sorvetes, chantilly e cremes em geral. Os 
lançamentos estão disponíveis em embalagens 
com 400g.

4  COM MUITO MAIS LEITE
 A Garoto acaba de lançar o BATON EXTRAMILK, 

o primeiro produto da marca com leite como 
principal ingrediente. A novidade apresenta em 
sua composição 28% mais leite que a versão 
tradicional de Baton, sendo este o ingrediente em 
maior quantidade no produto, chegando a 34,6% 
na composição fi nal. E esse apelo é especialmente 
enfatizado na identidade visual do produto, que 
também pode ser encontrado em caixinhas 
com quatro unidades. 
Site: www.garoto.com.br 
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5  EXPERIÊNCIA MAIS INTENSA E CROCANTE
 A Lacta inicia o segundo semestre do ano 

apresentando novidades que tornam a linha 
ainda mais completa e democrática. Atenta 
ao movimento de busca dos consumidores 
por opções menos doces, a marca traz três 
lançamentos para atender melhor à necessidade 
de diversos perfi s de público: são eles o BIS 
BLACK – que se junta aos tradicionais Bis ao Leite, 
Bis Branco e Bis Oreo – os chocolates AMARO 
CROCANTE e AMARO MIX DE NUTS, que passam 
a integrar sua linha Amaro 40% cacau. 
Site: www.mondelezinternational.com/br

6  CASQUINHA DE CHOCOLATE
 Passatempo, a marca de biscoitos da Nestlé, 

estende sua qualidade e sabor já reconhecidos 
para a nova linha PASSATEMPO CHOCO MIX. 
Além da tradicional casquinha sabor leite, já 
existente, estão sendo lançadas duas novas 
opções com casquinha sabor chocolate que vêm 
para surpreender os consumidores nas deliciosas 
versões, com recheio sabor morango e chocolate. 
Site: www.nestle.com.br

7  PARA MATAR “AQUELA” FOME
 A Marilan apresenta versão “mini” do seu maior 

sucesso: MINI MAIZENA chega para dar mais 
opção para hora “daquela” fome. O novo produto 
vem acondicionado na porção ideal para qualquer 
hora, em embalagens com 30g, para atender a 
quem deseja praticidade no dia a dia sem deixar 
de lado sabor, crocância e a qualidade que já são 
características da sua versão tradicional. 
Site: www.marilan.com.br

8  COM INGREDIENTES FUNCIONAIS
 A Jasmine lança os BOLOS DE CHOCOLATE COM 

AVEIA E GOTAS DE CHOCOLATE  E LARANJA 
COM GRÃOS DE CHIA, disponíveis em embalagens 
com 300g. Os novos itens são produzidos à base 
de cereais e mandioca, além disso, contam com 
ingredientes funcionais como aveia sem glúten e os 
grãos de chia. Outro diferencial é que são os únicos 
no mercado a possuírem uma validade estendida 
de cinco meses – garantida pela embalagem 
especial e produzida por uma tecnologia de 
atmosfera modifi cada, o que garante um bolo 
macio e fresquinho. 
Site: www.jasmine.com.br
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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”
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romovendo um verdadeiro show de novidades e, 

como sempre, injetando inovação no mercado 

da panificação, a FIPAN 2018 – Feira Internacio-

nal de Panificação, Confeitaria e Varejo Indepen-

dente de Alimentos – realizada entre os dias 24 e 27 de 

julho, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, cumpriu 

com ampla folga a expectativa dos organizadores de su-

perar a marca de R$ 1,5 bilhão em negócios iniciados na 

feira, que é o maior evento setorial da América Latina e o 

quinto maior do planeta. Ao longo de seus quatro dias, ele 

VAMOS COMBINAR: FOI UMA 
SUPER FEIRA!!!

FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

P

Comemorando seus 25 anos e dando sequência à aposta na 
inovação e na atualização do setor de panificação e confeitaria, 
FIPAN 2018 repete e multiplica exponencialmente o sucesso de 
todas as suas edições anteriores da feira.

ABERTURA. Diversas personalidades 
e autoridades fizeram questão de 

participar da inauguração da feira.
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PREFEITO.  
Bruno Covas 

foi conferir 
pessoalmente o 

sucesso da feira.

atraiu um número recorde de perto de 65 mil visitantes, 

entre os quais pessoas vindas nas mais de 180 caravanas 

de todo o Brasil, além de visitantes profissionais de 1.300 

cidades brasileiras e perto de 47 países do mundo inteiro.

Promovida pelo SAMPAPÃO, com realização da Seven, a 

FIPAN 2018 contou com os apoios da Associação Brasileira 

da Indústria da Panificação e Confeitaria (ABIP), da Asso-

ciação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado 

de São Paulo (AIPESP), do Sindicato da Indústria do Trigo no 

Estado de São Paulo (Sindustrigo), da Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo (FIESP), da União Internacio-

nal de Panificação e Confeitaria (UIBC) e da Confederação 

Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN).

No dia 24 de julho, a cerimônia de abertura do even-

to foi prestigiada pela presença de várias autoridades e 

personalidades ligadas ao setor, entre elas o presidente 

da FIESP/CIESP Paulo Skaf, o deputado federal Arnaldo Fa-

ria de Sá, o vereador Toninho Paiva, o presidente da ABIP, 

José Batista de Oliveira; o 1º vice-presidente do Sindipan/

Aipan-SP e presidente da AIPESP, Rui Manuel Rodrigues 

Gonçalves, e o presidente do Sindustrigo, Christian Saigh.

Quem também fez questão de marcar presença na FI-

PAN 2018 foi o prefeito Bruno Covas. Recepcionado pelo 

presidente Antero Pereira e membros de suas Diretorias, 

ele circulou animadíssimo entre os corredores da feira 

acompanhado por sua comitiva, cumprimentando os ex-

positores, e finalizando sua visita tomando um delicioso 

cafezinho no estande do SAMPAPÃO. “Fiquei muito feliz 

em ver o quanto a feira cresceu este ano em relação ao 

ano passado. São Paulo tem a vocação para receber even-

tos como este, o que significa a intensificação do turismo 

de negócios na cidade, da geração de empregos e, ainda, 

das transações comerciais realizadas aqui, o que faz mo-

vimentar positivamente a economia paulistana, paulista 

e de todo o Brasil”, comentou o prefeito. 

UM SHOW INOVAÇÃO E CONTEÚDO

Mais uma vez, o ponto alto da FIPAN foi o contato dos 

expositores com os visitantes, que puderam ver, degus-

tar e conferir de perto o desempenho dos lançamentos 

em produtos para panificação e confeitaria, bem como 

observar o funcionamento e todo o cenário de novas 

Fotos Bruno Rilco | Fernando Lucania | Ivan Soares | Osiris Bernardino
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FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

possibilidades colocados à disposição deles pelas moder-

nas máquinas e equipamentos expostos, dotados com 

a mais avançada tecnologia, para entregar produtivida-

de e competitividade às padarias, confeitarias e demais 

estabelecimentos que atuam no varejo independente de 

alimentos. Ao todo, foram 36.000 m² de área de exposi-

ção, entre os quais 4.000 m2 destinados 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 otimizar 

a visita à feira. Digna de nota, ainda, foi a forte presença 

de expositores internacionais na feira, marcada pela pre-

sença nos estandes de fabricantes de países como Portu-

gal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Turquia e China. 

Além disso, os visitantes ainda tiveram oportunidade 

de tomar contato com a ampla programação de conteúdos 

disponibilizados na feira pelas empresas e por diversas en-

tidades ligadas ao setor de indústria e varejo, podendo fre-

quentar aulas técnicas e práticas de panificação e confei-

taria, realizadas nos estandes, entre eles, o da Escola IDPC, 

do SAMPAPÃO. Nesse âmbito, merecem especial registro 

ESTANDE DO 
SAMPAPÃO. Espaço 

recebeu a visita de 
milhares de pessoas 

durante a FIPAN 2018.

CORREDORES LOTADOS. 
Perto de 65 mil pessoas 
visitaram o evento durante 
os seus quatros dias.
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FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

as atividades realizadas sob a forma de eventos paralelos, 

que dinamizaram ainda mais a visita do público à feira. 

Foi o caso das palestras sobre desenvolvimento setorial 

promovidas pela FIESP, as palestras e workshops voltados 

para panificação e confeitaria a cargo do SENAC, bem como 

as ações empreendidas no espaço do SEBRAE Nacional no 

evento, como fruto de uma parceria institucional da entida-

de com a FIPAN, trazendo muito conteúdo, conhecimento e 

instrução para os médios e pequenos empreendedores, bem 

como para as pessoas interessadas em abrir uma empresa, 

com o objetivo de profissionalizá-las para enfrentar os desa-

fios do mercado. Isso tudo, sem falar do verdadeiro show de 

atrações proporcionado pelos espaços especiais instalados 

na feira – a Arena do Pão, a Arena do Confeiteiro, a Estação 

Café e o FIPAN PIZZA –, nos quais foi ofertada aos visitantes 

uma rica programação de palestras técnicas, aulas-show e 

demonstrações realizadas por profissionais de altíssimo ga-

barito em cada um desses segmentos.

“A feira, que ano a ano vem cumprindo uma trajetó-

ria de contínua superação de metas, foi espetacular. Isso 

se observou, notadamente, na promoção de negócios e 

concretização de vendas: todos os expositores ficaram 

muito contentes com os resultados de suas participações, 

o que é prova de que atingimos plenamente os nossos 

objetivos”, comemora Antero José Pereira, presidente do 

SAMPAPÃO. “Foram quatro dias de uma feira linda e de 

muito sucesso. Acompanho a FIPAN desde a sua primeira 

edição, há 25 anos, e me sinto feliz de perceber que, a 

cada edição, ela se supera em termos de organização e 

resultados”, convalida Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, 

1º vice-presidente do Sindipan/Aipan-SP e presidente da 

AIPESP. E a próxima edição da FIPAN já tem data marcada: 

ela será realizada entre os dias 23 e 26 de julho de 2019.

ESTREITANDO RELACIONAMENTOS

Com foco na panificação, confeitaria e demais estabele-

cimentos que atuam no foodservice, ao longo de seus 25 

anos de história, a FIPAN tem como característica mar-

cante a efetivação de negócios durante a sua realiza-

ção, sendo líder em visitação de proprietários, diretores 

e gerentes. Ou seja, gente altamente qualificada e com 

poder de decisão. Aberta aos profissionais e gestores de 

padarias, confeitarias, restaurantes, pizzarias, bufês, lan-

chonetes, entre outros estabelecimentos ligados ao dia a 

dia da produção e comercialização de alimentos, a FIPAN 

2018 levou aos profissionais do setor, novidades, tendên-

cias e inúmeras atividades ligadas ao conhecimento e de-

senvolvimento apresentados pelos principais fornecedo-

res nos mais diversificados segmentos da indústria.

E foi com esse espírito que a Lesaffre, indústria fran-

cesa de produtos para panificação com mais de 165 anos 

de mercado e referência mundial no setor, participou pelo 

segundo ano consecutivo da feira, desta vez com o obje-

tivo de apresentar a nova estratégia de expansão da em-

presa no País e foco na ampliação de sua capilaridade em 

pontos de venda, por meio do estreitamento do relacio-

namento entre a marca e seus clientes e parceiros com o 

novo time de gerentes e diretores. “Com um novo time de 

LIGIA, DA LESAFFRE. 
Estratégia de expansão e 
aumento da capilaridade. 
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FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

gerentes e diretores, levamos à FIPAN 2018 a nossa nova 

linha de fermentos, além dos nossos tradicionais produ-

tos de varejo Saf-instant e Magimix, que estão de ‘roupa 

nova’. A proposta principal foi surpreender o mercado 

com as novidades de produtos que carregam o nosso DNA 

de inovação e tecnologia, sem abrir mão da tradição e co-

nhecimento que nos guiam como referência mundial no 

segmento há mais de cem anos”, ressalta Ligia Pugliesi, 

gerente de Marketing da Lesaffre.

Na área de matérias-primas, quem também marcou 

presença na feira com um lindo estande foi a Adimix, 

empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado 

de panificação e confeitaria. “A FIPAN é a nossa principal 

vitrine de exposição de produtos ao público do setor. As-

sim, trouxemos para esta edição toda a nossa completa 

linha de produtos e algumas novidades super especiais, 

como a mistura para Pão Italiano com Massa Madre Desi-

dratada, de origem europeia, além de complementos im-

portantes para a nossa linha de Cakes, Recheios e Cober-

turas, que a cada ano ganha novos sabores. Além disso, 

apresentamos lançamentos específicos em embalagens 

para o varejo, notadamente voltados ao atendimento das 

lojas de festa, um mercado que vem crescendo muito no 

Brasil: só em São Paulo são mais de 700”, explica Juliana 

Narciso, diretora de Marketing da empresa.

Satisfeita com os resultados bastante positivo de sua 

JULIANA, DA ADIMIX. 
A FIPAN é a principal 
vitrine de exposição 
da empresa.

ANESIO, DA SINA. 
Consolidando 

parcerias já existentes 
e fechando novas.
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FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

participação no evento, no qual conseguiu fechar novas 

parcerias e também consolidar as já existentes, a Sina, 

por sua vez, aproveitou sua presença na FIPAN 2018 para 

mostrar aos visitantes alguns importantes lançamentos 

no segmento de margarinas especiais, entre eles a Mar-

garina Bolos, Massas e Cremes Sina Cheff e a Margarina 

Folhados & Croissants Sina Cheff. “Este ano, recebemos 

um número bem maior de clientes em nosso estande, 

na comparação com os anos anteriores, vindos de todas 

as regiões do Brasil, principalmente das regiões Norte e 

Nordeste, o que superou as nossas expectativas”, registra, 

animado, Anesio Rodrigues Jr., gerente comercial da área 

de Foodservice da empresa.

INTENSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS

De olho na oportunidade de encontrar um enorme nú-

mero de consumidores institucionais num só lugar, quem 

também fez questão de mostrar para os visitantes da FI-

PAN 2018 todos os itens de seu portfólio foi a Tovani Ben-

zaquen Ingredientes, com destaque para suas misturas 

“gluten free”, além de produtos para o público vegano e ve-

getariano. “A busca por produtos mais saudáveis e natu-

rais está em expansão. E observamos, inclusive, que esse é 

um interesse crescente entre os associados do SAMPAPÃO, 

que já são nossos clientes. Assim, nossa expectativa é de 

crescer 100% ao ano nesse mercado, especialmente com a 

ajuda dos agentes de distribuição de todo o Brasil”, destaca 

FLÁVIO, DA TOVANI BENZAQUEN. 
Foco nas misturas gluten free 

e nos produtos para veganos e 
vegetarianos.

ITALO, DA J. MACÊDO.  
Trazendo para o Sudeste diversos 
produtos que já são sucesso no 
Nordeste do País.
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Flávio Moribe, diretor comercial da companhia.

Próxima de completar 80 anos, a J.Macêdo também 

marcou presença nesta edição da feira. Uma das maiores 

e mais importantes empresas de alimentos do Brasil, dona 

de marcas icônicas, sempre lembradas e admiradas pelos 

consumidores. “Dentro da estratégia de expansão de negó-

cios da empresa, estamos trazendo para o Sudeste alguns 

produtos para panificação, confeitaria e pizzaria que já são 

bastante conhecidos no Nordeste, como a farinha Dona 

Benta e a farinha premium Reserva Especial, além de refor-

çadores e fermentos para panificação, farinhas específicas 

para pizza e pastel e as misturas para bolo. Começamos 

esse trabalho com agentes distribuidores e atacadistas 

parceiros há cerca de um ano e meio em Minas Gerais, com 

resultado muito positivo. E esperamos que isso se repita 

aqui em São Paulo, onde estamos fazendo um trabalho 

muito forte desde o início deste ano”, registra Italo Rabelo, 

analista de negócios da J.Macêdo.

O Moinho Santa Clara, também marcou presença na 

FIPAN 2018, feira internacional que, segundo Christian 

Saigh, vice-presidente da companhia e presidente do Sin-

dustrigo, é a mais importante do setor no Brasil e na Amé-

rica Latina para o setor de panificação e confeitaria. “Além 

dos nossos produtos que são tradição e sucesso em to-

das as FIPANs, a nossa principal novidade é a intensifi-

cação dos investimentos que estamos fazendo nas novas 

CHRISTIAN, DO 
MOINHO SANTA CLARA. 
Investimentos nas novas 
embalagens de papel.

LUIZ FERNANDO, DA 
NITA. Estreitando 

relacionamentos, porque 
networking já é negócio.

IPC_819.indd   22 29/08/18   13:07



IPC_819.indd   23 29/08/18   13:07



24 IPC 819    Ago/Set 2018

FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

embalagens de papel, que empilham melhor e fazem 

menos sujeira nas padarias, inclusive com aquisição de 

novos maquinários para dar melhor impressão ao produ-

to acabado. Todo ano participo de todos os dias da feira, 

aproveitando o momento para estar mais próximo dos 

clientes, ouvindo o mercado diretamente. É um momen-

to fantástico para estreitar relacionamentos e sempre sai 

muita coisa boa daqui”, enfatiza Christian;

FORÇA NOS LANÇAMENTOS

Com a proposta de estar sempre muito próximo dos seus 

clientes para melhor entender e atender às suas necessi-

dades e expectativas, a Nita Alimentos comemorou em 

grande estilo seus 50 anos de atividades na FIPAN 2018, 

com um estande temático à data e surpreendendo os visi-

tantes desta edição da feira com nada menos do que dez 

lançamentos, entre eles as suas novas Pré-misturas para 

Bolos Mistos, como de chocolate com café, chocolate com 

frutas vermelhas e maracujá com hortelã. “A FIPAN é uma 

feira muito importante para a gente, porque é uma opor-

tunidade ímpar para realizarmos um networking perfeito, 

com o objetivo de estreitar nosso relacionamento com os 

clientes. E networking já é negócio. Iniciamos a pré-venda 

aqui, e a operação se conclui naturalmente lá na frente, 

com os nossos representantes”, explica Luiz Fernando Pe-

reira dos Santos, coordenador de Trade Marketing da Nita.

SANDRO, DA NILPAN. 
Destaque para o lançamento 
das novas pré-misturas para 

panetones.

DUAS RODAS. 
Divulgação 
do portfólio 
completo da 
marca Selecta 
Chocolates da 
empresa.
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Marcando sua terceira participação na FIPAN nesta edi-

ção 2018 da feira, a Nilpan fez sucesso entre os visitantes da 

feira com o lançamento de vários produtos, entre os quais 

o Nil Biscoito de Polvilho, um biscoito leve, conhecido por 

alguns como de “biscoito de vento”, que agora passa a ter 

uma mistura exclusiva e prática oferecida pela companhia. 

Novidades também na parte de confeitaria da Nilpan, com 

os produtos Nil Ganache Avelã e o Nil Ganache Maltado – 

que entregam ao panificador maior versatilidade em ter-

mos de coberturas para bolos, tortas e trufas, entre outros 

– além das apresentações reformuladas do Nil Ganache 

Branco e do Nil Ganache Meio Amargo. “Mas o grande des-

taque da nossa participação foi a apresentação das nossas 

pré-misturas de Nil Panetone Pasta e Pó, com fibras mais 

longas e mais sabor, cujo resultado fica muito próximo dos 

panetones artesanais, feitos com fermentação natural”, su-

blinha Sandro Pallini, sócio-diretor da Nilpan.

SAUDABILIDADE EM PAUTA

Considerando a FIPAN sempre um excelente espaço para 

reforçar a divulgação das suas linhas de produtos, a Duas 

Rodas participou mais uma vez da feira para apresentar 

o portfólio de sua marca Selecta Chocolates, que ofere-

ce ao mercado mais de 20 produtos, entre coberturas em 

barras e em lascas, chocolates em pó, ganaches e choco-

lates puros em barras, integrados às suas linhas Selecta 

NEUDO, DA BLEND. Novidades 
na linha de fôrmas de silicone 
da parceira italiana Silikomart.

KIBON. A marca de 
sorvetes que está 

no coração dos 
brasileiros também 

marcou presença 
na feira.
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Namur, Selecta Supreme e Selecta Confeiteiro. “Nossa 

marca atende, sobretudo, ao mercado artesanal de choco-

lates, panificação e confeitaria. Por isso, para nós, é muito 

importante estar em uma feira renomada do setor para 

mostrar e reforçar a qualidade dos nossos produtos, além 

de conhecer novos profissionais da área. Recebemos mui-

tos transformadores de todas as regiões do País em nos-

so estande, que se interessaram pela Selecta e tiveram 

a oportunidade de degustá-los e comprovar o sabor, a 

textura e as possíveis aplicações dos chocolates da nossa 

marca”, destaca Marco Paulo Pereira Henriques, gerente 

de Marketing da empresa.

Presença assídua e sempre marcante na FIPAN, a 

Blend Coberturas centrou sua participação no evento 

deste ano na divulgação das novidades em fôrmas de sili-

cone de sua parceira, a famosa marca italiana Silikomart, 

que permitem a obtenção de resultados surpreendentes 

em 3D nos produtos finais. “Outro destaque de nosso tra-

balho na feira, e que vamos continuar a trabalhar forte-

mente no segundo semestre deste ano, foi a parte de con-

feitaria com menos açúcar ou com zero adição de açúcar, 

para atender à demanda crescente de mercado por pro-

dutos mais saudáveis. Assim, durante os quatro dias da 

FIPAN 2018, surpreendemos o público, promovendo uma 

série de degustações de produtos para provar que, sim, 

é possível elaborar produtos de excelente qualidade sem 

FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

GISELE, DA AURORA. 
Lançamentos na linha 

de lácteos e do delicioso 
Filé de Tilápia.

DANIELLE, DA SERRAMAR. 
Proposta é expandir os 
negócios da empresa para 
todo o Brasil.
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açúcar”, conta, bastante animado, Neudo Lambertucci Fi-

lho, sócio-diretor da Blend.

Como não poderia deixar de ser, um dos estandes 

mais visitados da FIPAN 2018 foi novamente o da Kibon, 

marca de sorvetes que está no coração dos brasileiros, 

onde foram apresentadas muitas novidades, notadamen-

te nas linhas Magnum, Clássicos, Fruttare e Potes. Como 

já é tradição, a cada estação do ano, a marca revisita suas 

receitas para garantir a oferta de sabores e formatos para 

agradar os consumidores das padarias e de todos os co-

mércios nos quais seus produtos são vendidos, entregan-

do felicidade e integrando-se ao cotidiano das pessoas 

nos mais diferentes momentos. 

EXPANDINDO MERCADOS

A seu turno, mirando avançar no setor de confeitaria, 

a Aurora Alimentos trouxe para a FIPAN 2018 seus 

mais novos lançamentos no segmento de lácteo: o leite 

condensado, o creme de leite e doce de leite da marca. 

“Outra novidade que apresentamos na feira – e que fez 

muito sucesso em nosso estande – foi, ainda, o Filé de 

Tilápia, congelado individualmente, que oferece grande 

praticidade para o foodservice das padarias, um canal 

importante, que a empresa está procurando trabalhar 

mais, por meio do desenvolvimento de soluções cada vez 

mais práticas, que entreguem sabor aos clientes e eleva-

dos níveis de lucratividade para o panificador”, explica 

FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

RUI, DA FERNETO. 
Crescimento no número 
de contratos e de negócios 
concretizados.

LUIZ, DA EUROPAN. 
Sempre trazendo 

novidades em todas as 
edições da feira.
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Gisele Araújo, analista de Trade Marketing da Aurora.

Continuamente em busca de novos desafios, inves-

tindo, crescendo e ampliando sua posição no cenário na-

cional, alicerçada sempre no relacionamento com seus 

clientes, funcionários e colaboradores, a Serramar possui 

hoje mais de 800 cooperados ativos, reunindo produtores 

de diversos municípios do interior do estado de São Paulo. 

Em sua primeira participação na FIPAN, a empresa fez o 

pré-lançamento na feira dos seus leites em pó integral e 

desnatado na versão foodservice com 25kg, para atender 

às necessidades das padarias, confeitarias e sorveterias. 

“Até agora, atuávamos apenas no mercado do estado de 

São Paulo, com a oferta de produtos frescos. Mas, com o 

leite em pó pretendemos ir mais longe e expandir nossos 

negócios para outras regiões do Brasil. Ficamos agradavel-

mente surpreendidos com a nossa participação na FIPAN 

2018, porque ela superou – e muito – nossas melhores ex-

pectativas. Fizemos muitos contatos e isso abriu as portas 

para a comercialização desse e dos outros produtos de 

nosso portfólio em outros estados”, afirma, feliz da vida, 

Danielle Godoy, assistente de Marketing da cooperativa.

MAIS VALIAS NOS NEGÓCIOS

A FIPAN 2018 foi também muito rica na exibição e lan-

çamento de máquinas e equipamentos para panificação, 

confeitaria e atendimento do segmento de foodservice, 

RINALDO (ESQ.) E FELIPE, 
DA FERRI. Aposta arrojada no 

pequeno panificador iniciante.

MILTON, DA PRÁTICA. 
“Abraçando” os clientes com 
soluções sempre inovadoras.
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sempre com foco na lucratividade e economia, com altas 

doses de praticidade, facilidade de operação e, claro, ino-

vação tecnológica.

Com essa proposta central, a Ferneto destacou na 

feira a apresentação de uma prensa de tortas que per-

mite uma produção/hora média de 400 tortas, e um ci-

lindro automático, que se diferencia dos demais pela ro-

bustez e potencia permitindo atender uma produção de 

larga escala e com massas que podem chegar a 25kg por 

vez. “A avaliação da participação da Ferneto na edição 

deste ano da FIPAN é bastante positiva. Crescemos no 

número de contatos e de negócios concretizados, dando 

mais um passo na consolidação da marca no mercado, 

não só enquanto referência de qualidade e inovação nos 

equipamentos que fabricamos como também no apoio 

prestado no atendimento comercial e técnico, capazes 

de gerar rentabilidade e mais valias nos negócios dos 

nossos clientes, estabelecendo parcerias de confiança 

que se reforçam permanentemente”, registra Rui Aveiro, 

diretor da empresa.

Trazendo sempre novidades em todas as suas partici-

pações na FIPAN, a Europan lançou nesta edição 2018 do 

RICARDO, DA PROGRESSO. 
Enorme demanda reprimida e 
grande espaço para aceitação 
de lançamentos.

DANIEL, DA TOLEDO.  
Soluções que contibuem para 

a fidelização dos clientes e 
veiculação de promoções.
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evento seu novo cilindro automático, com mais capacida-

de e muito mais versátil que seu modelo anterior. “Além 

dele, apresentamos uma nova divisora boleadora semiau-

tomática, um equipamento inédito no mercado, de 20% a 

30% mais eficiente em termos de produtividade no com-

parativo com as soluções de operação manual oferecidas 

pelos concorrentes. Ou seja, no mesmo tempo e com o 

mesmo gasto de enérgica, com ele o panificador consegue 

produzir muito mais”, pontua Luiz Rodelli, diretor da filial 

brasileira da companhia.

Já a Ferri fez em sua participação na FIPAN 2018 uma 

aposta arrojada no pequeno panificador iniciante, aquele 

que faz pequenas produções e fabrica pães de fermenta-

ção natural, e que, depois, se transforma num grande em-

preendedor. “Assim, entre os destaques de nosso estande, 

trouxemos uma masseira para 5k de farinha, monofási-

ca, que funciona com 220V, com duas velocidades, leve e 

compacta capaz de produzir 8kg de massa, e, sobretudo, 

com preço muito atraente”, explica Rinaldo Camargo, só-

cio da empresa. “Outra novidade que mostramos na fei-

ra, com foco na eficiência energética, foram nossos novos 

fornos para panificação – até 30% mais econômicos – e de 

GUILHERME, DA CIMAPI. 
Revestimentos antiaderentes, 

que eliminam 100% a 
necessidade do uso de gorduras.

NICOLA, DA ARNEG. 
Investimentos maciços na 
expansão do atendimento ao 
mercado de panificação.
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pizza, que além de economia de eletricidade, entregam 

grande produtividade”, pontua Felipe Almeida, responsá-

vel pelo Marketing da Ferri.

TENDÊNCIAS MARCANTES

Outra gigante do mercado e presença assídua na FIPAN, 

nesta sua edição 2018, a Prática continuou a “abraçar” seus 

clientes com soluções sempre inovadoras e trouxe para seu 

estande diversos lançamentos, entre os quais um espiral de 

ultracongelamento com capacidade de 500kg, para atendi-

mento das pequenas e médias indústrias de panificação. 

“Também lançamos aqui um ultracongelador que, além de 

congelar, permite a reversão do processo para fazer cocção 

lenta até 80ºC, bem como novos fornos italianos de lastro, 

que são a “Ferrari” do mercado, e a nova linha de speed-ovens, 

com lançamento simultâneo nos Estados Unidos e no Bra-

sil”, explica Milton Machado, diretor comercial da empresa.

Destaque mais uma vez na FIPAN 2018 foi, ainda, a 

participação da Progresso, empresa que participa da feira 

desde a sua primeira edição. E, cumprindo a tradição de 

todo ano trazer novidades para o evento, desta vez não 

foi diferente. Entre os lançamentos da empresa no evento, 

FERNANDO, DA DELLABRUNA. 
Móveis para conferir upgrade à 
estética das padarias e lojas de 
foodservice.

JOSÉ CARLOS (ESQ.) E CAMILO, 
DA SOFT WORKS. Inovações 

miradas na segurança dos 
trabalhadores.
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ganhou especial destaque o da amassadeira basculante 

para 250kg de massa pronta e de um grupo automático 

compacto, acoplado a uma mesa de boleamento contí-

nuo. “Procuramos sempre trazer coisas novas porque 

acreditamos que existe uma enorme demanda reprimida 

no setor e um grande espaço para aceitação desses equi-

pamentos. Hoje, existe uma tendência muito forte focada 

na automação. Trata-se de um caminho sem volta para o 

mercado, porque, a um só tempo, a automação dos pro-

cessos consegue oferecer redução de custos, eficiência e 

melhores resultados na produção”, sublinha Ricardo Li-

cheski, sócio e diretor comercial da companhia.

NOVOS SISTEMAS

A modernização imposta pelo setor de panificação como 

um todo vem motivando empresas a desenvolverem pro-

dutos e soluções que melhor atendam o segmento. As-

sim, a Toledo também aproveitou a FIPAN 2018 para apre-

sentar seus mais recentes lançamentos, entre os quais a 

balança computadora Prix 6, com recursos tecnológicos 

únicos no País) e o módulo gerenciador de vendas MGV 

Cloud. “Expusemos no estande também a nossa linha Ma-

gellan, composta por leitores biópticos de cinco lados de 

alto desempenho, para ambientes com médio volume de 

leitura de código de barras, além do MIT – Mídia Interna, 

CITROËN. Novos veículos 
da marca proporcionam 

mais produtividade na 
distribuição urbana.

MARA, DA MARA CAKES. 
Muito feliz com os resultados 
desta que foi a sua segunda 
participação na feira.
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uma solução de mídia digital inovadora, que integra o 

ponto de vendas ao mix de comunicação de marketing da 

loja, contribuindo para a fidelização de clientes e veicula-

ção de promoções”, relaciona Daniel Carioni, analista de 

produtos da Toledo Brasil.

Muitas novidades também puderam ser conferidas 

pelo público da feira no estande da Cimapi, que apresen-

tou na feira toda a sua linha de revestimentos antiade-

rentes, aplicáveis a assadeiras, que eliminam em 100% a 

necessidade de uso de óleos, gorduras e desmoldantes. 

“Com eles, o panificador consegue aumentar a vida útil 

da assadeira e dos produtos nas gôndolas, sem interfe-

rir no sabor dos alimentos. Trata-se de um sistema já há 

muito tempo adotado no exterior, que agora vem ganhan-

do o interesse dos panificadores no Brasil”, conta Guilher-

me Buono diretor comercial da empresa.

FERA NA DISTRIBUIÇÃO URBANA

Acompanhando a evolução visual das padarias, confei-

tarias e demais estabelecimentos do varejo alimentar, 

quem também marcou sua presença na FIPAN 2018 foi 

a Arneg, fornecedora de expositores e vitrines para o se-

tor. “Trouxemos muitas novidades e lançamentos para 

aumentar a visibilidade e a capacidade de exibição de 

produtos nessas lojas, com destaque para nossos novos 

expositores verticais e de gaveta para bolos e tortas, re-

frigerados e secos, bem como novas soluções para a parte 

de serviços e atendimento. Estamos investindo muito na 

ampliação de nossa participação nesse mercado, não só 

em São Paulo, como em todo o Brasil”, conta Nicola Gaffo-

rini, gerente nacional de Vendas da Arneg.

Já para os interessados em renovar o mobiliário de 

suas padarias e lojas de foodservice, a Dellabruna apre-

sentou diversos lançamentos em sua linha de móveis 

com design moderno, para oferecer conforto aos clientes 

e dar um upgrade na estética e no visual desses estabe-

lecimentos. “Os destaques de nosso estande foram, prin-

cipalmente, as novidades na nossa linha de poltronas, 

boothies e alguns acessórios de mobiliário, como cadeirões 

infantis e lixeiras, fruto de um trabalho de atualização 

que realizamos em nosso catálogo”, explica Fernando 

Dellabruna, engenheiro de Produção da empresa que leva 

o seu sobrenome.

Repetindo e ampliando o sucesso de sua participação 

na feira no ano passado, a Soft Works, por sua vez, mos-

trou em seu estande na FIPAN 2018 o primeiro calçado 

fabricado em EVA com biqueira de composite, destinado a 

profissionais da indústria alimentícia em setores em que 

haja risco de queda de objetos sobre os pés. “Trata-se de 

uma inovação em prol da segurança dos trabalhadores, 

associada a um design moderno e boa ergonomia”, afirma 

Camilo Mendonça, diretor da empresa. “E a FIPAN 2018 foi 

o lugar perfeito para fazermos esse lançamento, que fez 

muito sucesso e chamou muito a atenção dos visitantes 

durante os quatro dias da feira”, complementa José Car-

los Vilela, sócio de Camilo na Soft Works.

AMÉLIA LINO. Precursora 
dos flower cakes, mostrou 

toda a sua técnica para os 
visitantes da FIPAN 2018.
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Dentro da proposta de dinamizar a visita dos profis-
sionais à FIPAN 2018, um dos espaços especiais campe-
ões idealizados pela organização da feira foi, sem dúvida 
alguma, a ARENA DO PÃO, com o patrocínio da Prática e 
Moinho Canuelas, e o apoio técnico da Ártico e da Cima-
pi, cujo grande destaque foi a realização inédita no even-
to, pela Puratos, da “Seletiva Brasil Mondial Du Pain”, que 
revelou o melhor padeiro do Brasil, que representará o 
país no Mondial Du Pain, em Nantes, na França, em 2019.

Johannes Roos, o “Embaixador de Fermentação Na-
tural” da Puratos no Brasil, foi o responsável por treinar os 
competidores selecionados, explicar as regras e como as 
apresentações deveriam ser realizadas. O padeiro é técni-

nutricional), viennoiserie (folhados), peça artística, sandu-
íche feito com o pão nutricional, o pão biológico e brioches 
com tranças diferentes. Todos os participantes tiveram oito 
horas de um mesmo dia para a finalização de cada uma das 
criações. Os pães foram analisados por um júri composto 
por renomados profissionais da área de panificação nacio-
nal e internacional, que avaliaram quesitos como a diversifi-
cação de receitas, a apresentação, o sabor e a regularidade 
no formato dos pães. Foram eles Rogério Shimura, da Esco-
la Levain de Panificação, diretor do SAMPAPÃO e parceiro 
educacional da seletiva; Papoula Ribeiro, famosa padeira e 
chef idealizadora do projeto Papoula Bakehouse; Stephane 
Van Cauwenberg, embaixador do pão na Bélgica e gerente 
global de panificação da Puratos; Roger Farjaud, membro 
da Ambassadeurs du Pain; e Sylvain Herviaux, detentora do 
título “Melieur Ouvrier de France (MOF).

E, ao final do acirrado torneio, o chef paulista Fernan-
do Oliveira, da Escola do Padeiro e Confeiteiro, em Vinhe-
do/SP, levou o grande prêmio da “Seletiva Brasil Mondial 
Du Pain”. Inspirado na natureza, durante a degustação 
dos seus pães, o padeiro proporcionou aos jurados a 
oportunidade de conhecer um pouco da fauna e da flo-
ra brasileira. “Usei ingredientes e elementos que pudes-
sem contextualizar o tema que escolhi. Fiz um brioche de 
maçã com canela, com o formato da fruta, no de café 
usei folhas para decorar e apresentei um pão roxo feito 
com batata doce. Todos os pães que entreguei traziam 
um detalhe da natureza e já faziam referência ao concei-
to da escultura que é o índio guerreiro, o maior protetor 
da natureza”, explica Fernando. Antes da competição 
Fernando fez uma série de testes e treinamentos, que, 
com certeza, o auxiliaram na conquista da distinção. “Eu 
me preparei muito, e estou muito feliz por mais esta vi-
tória na minha carreira, bem como pela união de toda 
comunidade de padeiros e confeiteiros num evento tão 
importante como esse”, comemora, com muito orgulho.

TORNEIO DE GIGANTES  
DA PANIFICAÇÃO

co da Seleção Brasileira de Panificação e um dos represen-
tantes da Ambassadeurs Du Pain, organizadora do mun-
dial. “Além de revelar novos talentos e ser uma plataforma 
de relacionamento para comunidade do pão, a ideia do 
torneio é proporcionar a excelência da fermentação natu-
ral desde o momento do preparo até a mesa e também 
trazer protagonismo aos padeiros”, destaca Johannes.

A competição envolveu a participação de 12 padeiros 
– entre eles o técnico da Escola IDPC do SAMPAPÃO, Eze-
quiel Santana, em brilhante atuação –, que apresentaram 
tipos de pães do mundo (baguetes, pães típicos e o pão 

Os vencedores com o 
presidente do SAMPAPÃO.

Muita técnica 
nessa hora.

Produção 
maravilhosa.
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VALORIZANDO A  
CONFEITARIA PROFISSIONAL

FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

Sucesso absoluto de participação e aprovação do pú-
blico no ano passado, a ARENA DO CONFEITEIRO voltou 
reformulada e atualizada com força total na FIPAN 2018, 
contando com o patrocínio da Harald, Prática, Amélia, Ki-
tchen Aid, Golden Dipt, Selecta e UNIKA, e apoio técnico 
da  Cimapi, Maquinbal, Panasonic, São Domingos Granito 
e Finamac. Em quatro auditórios, o espaço ofereceu aos 
visitantes da feira uma extensa programação de pales-
tras técnicas, demonstrações e aulas-show, ministradas 
por ícones da confeitaria nacional, tais como Rafael Bar-
ros, Tati Benazzi, Suyan Lolas, Rick Zavala, Ana Salinas, 
Nelson Pantano, entre outros. Mais de 2.000 alunos pas-
saram pelas atividades nas salas de aula, sempre com lo-
tação máxima ao longo dos quatro dias da feira.

Destaque na Arena foi, ainda, a realização do Projeto 
“Embolando”, um movimento de valorização da confeita-
ria, que contou com a participação de uma equipe com 
mais de 30 chefs confeiteiros, que cuidaram da elaboração 
e finalização de um bolo gigante com a temática “Disney”. 
“Junto, eles produziram um bolo de 3m x 2,20m durante os 
quatro dias da feira, demonstrando todas as etapas de um 
bolo por profissionais experts escolhidos a dedo”, destaca 
o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira.

No “Embolando”, os espectadores tiveram a oportu-
nidade de assistir ao vivo e em tempo real a maior di-
versidade de técnicas e inovações jamais demonstradas 
antes, conhecendo todas as etapas, desde o planeja-
mento, estrutura, proporção, estudo de cores e as téc-
nicas mais inovadoras para esculpir, montar, ganachar, 
cobrir, fazer acabamentos, usar materiais inusitados, 
efeitos especiais, formas de pintura, além de dicas incrí-
veis em vários momentos do projeto. A cada etapa e a 
cada detalhe, uma nova técnica será ensinada. O bolo foi 
finalizado e entregue por todos do Projeto “Embolando” 

no último dia da feira para os visitantes em uma apre-
sentação emocionante!

“A chave do sucesso da Arena do Confeiteiro foi o 
trabalho que realizamos em equipe. Os melhores pro-
fissionais do setor estavam aqui para ministrar as aulas. 
Assim, tivemos aulas desde biscoitos decorados e pasta 
americana, passando por massas de bolos e modelagem 
de personagens, até chegar às glaçagens para entremets, 
contribuindo, assim, para a conquista dos bons resultados 
que obtivemos com esse projeto, bem como para a for-
mação e informação de todos aqueles que assistiram os 
cursos na feira”, enfatiza o chef Rafa Barros, coordenador 
da Arena do Confeiteiro, que trabalhou com muita dedica-
ção para o êxito da iniciativa, junto com as chefs Tati Bena-
zzi e Lu Neves, e com o chef Alexandre Augusto. “Já como 
professor, a experiência foi muito gratificante. pois a troca 
com os alunos em sala de aula é sempre fantástica. Poder 
passar conhecimento, mesmo que num período curto de 
45 minutos, sempre é válido. E fiquei muito satisfeito em 
ver que os alunos saíram da Arena encantados com todo o 
aprendizado que adquiriram”, complementa Rafa.

O espaço antes da 
abertura da feira.

Aulas-show e 
palestras.

O super bolo do 
‘Embolando’.
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Totalmente reformulado, em 
sua terceira edição na feira, o 
FIPAN PIZZA cravou mais um 
marco de sucesso na FIPAN 
2018. Dedicado exclusivamente 
à difusão de conhecimentos e 
aperfeiçoamento de metodolo-
gias relacionadas à produção de 
pizzas, a área contou com demons-
trações, performances e workshops 
para apresentação de tendências e 
novos ingredientes, reunindo empresas for-
necedoras do setor aos maiores especialistas do 
mercado de pizzarias, que expuseram seus conhecimen-
tos e habilidades na gestão dos empreendimentos, na 
operação e confecção das famosas “redondas”, principal-
mente nas padarias. O patrocínio do espaço foi da Danu-
bio, PMG, ULTRAGAZ, Sweet Cream e da BRF Brasil, e con-
tou com o apoio técnico da Lucena Fornos e da Cimapi.

“Este ano foi a consolidação da frase que repito há vá-
rios anos, que professa que “panificação e pizza sempre 
andam juntas no mundo – e aqui não podia ser diferen-
te”. Tivemos recorde de público e de demonstrações de 
satisfação com os apresentadores e conteúdo. O FIPAN 
PIZZA foi o point dos melhores e mais conceituados pro-
fissionais do mercado, foi playground de alguns pizzaiolos 
e chefs que por ali passaram, e foi o ‘confessionário’ de 
alguns executivos, lamentando o fato de não estarem 
presentes no espaço. Em resumo foi profissional, eficaz 
e divertido”, comemora Carlos Zoppetti, diretor do Insti-

tuto ConPizza, entidade que também apoiou a iniciativa, 
e tem seu foco voltado à difusão dos valores e da cultura 
da pizza, assegurando o desenvolvimento e a evolução 
de profissionais e empresários, por meio de capacitação 
técnica e operacional, eventos e ações que integrem for-
necedores de produtos e serviços.

Carlos conta que o ConPizza deu início à sua par-
ceria com a FIPAN em 2016, quando a feira inaugurou o 
espaço FIPAN PIZZA, organizando a produção da grade 
de performances e do auditório. O resultado foi além das 
expectativas, a renovação para 2017 foi automática e 
hoje a participação de empresários do setor cresceu ex-

ponencialmente em quantidade e qualidade. “E 
vale lembrar que o Instituto ConPizza leva o 

nome da FIPAN para as cidades do in-
terior do estado de São Paulo, onde 

acontecem os eventos “Delivery 
Brasil”, que, desde 2013 já visitou 
mais de 40 cidades”, ressalta  
o executivo.

Quem também participou 
do FIPAN PIZZA, fornecendo 
gás para todas as performan-
ces e apresentando sua Ultras-
solução Fornos de Pizzaria, foi a 

Ultragaz. Segundo a empresa, o 
forno para pizza a gás é tão capaz 

quanto os fornos a lenha de produzir 
alimentos de qualidade e sabor supe-

riores, com a vantagem de impactar muito 
menos o ambiente. Além disso, o forno a gás não 

requer uma área ampla e exclusiva de armazenamento 
do combustível, como é necessário para abrigar a lenha, 
o que otimiza o espaço do empreendimento, o que cai 
como uma luva para as padarias, que geralmente não 
possuem grandes espaços para estocagem de insumos 
e materiais. “Por meio das Ultrassoluções desenvolvidas 
pela Ultragaz, como a Fornos de Pizzaria, oferecemos 
tecnologia de ponta com o intuito de promover melhores 
resultados para os nossos clientes”, salienta Erik Trench, 
gerente de Desenvolvimento Empresarial da companhia.

Quem já inaugurou ou pensa em abrir uma pizzaria 
sabe que o dilema da escolha do forno ideal é sempre 
mais complexo do que se imagina. Muitos ainda acham 
que o forno de pizza a lenha é sempre superior ao forno a 
gás, mas os fornos de pizza a gás também assam produ-
tos com excelente sabor e qualidade, além da agilidade e 
da economia proporcionadas.

O POINT DA PIZZA NA FIPAN 2018

FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

Show de técnica 
e sabor.
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FIPAN 2018 / SUCESSO TOTAL

O café é uma paixão nacional e os números não men-
tem. O Brasil é o segundo maior consumidor da bebida do 
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Atenta a esse 
dado e ao forte crescimento da oferta da bebida no setor 
no foodservice – em especial, nas padarias e confeitarias 
– a FIPAN montou, de forma inédita, nesta sua edição 2018, 
um espaço exclusivo para levar aos visitantes uma enorme 
gama de conteúdo, informações e conhecimentos sobre o 
consumo, venda e produção de cafés especiais. A iniciativa 
contou com a apresentação de diversas palestras técnicas 
e demonstrações, com foco na difusão de tendências, além 
do estudo de características como tipos, origens, combina-
ções e sabores, a cargo dos melhores especialistas e profis-
sionais que atuam ao longo de toda a cadeia do mercado.

Assim, o projeto da ESTAÇÃO CAFÉ na FIPAN 2018 
contou com a curadoria da Semana Internacional do 
Café e a promoção de diversas aulas e palestras sobre 
cafés diferenciados provenientes de várias regiões do es-
tado de São Paulo, ministradas pelos técnicos da Atilla 
Torradores, bem como em parceria com o SEBRAE Na-
cional, com o apoio técnico da Astória Máquinas, sob a 
óptica do empreendedorismo e do aproveitamento de 
oportunidades. Para tanto, a instalação também contou 
com um auditório com capacidade para até 20 pessoas, 
no qual foram realizadas palestras e workshops, abordan-
do temas como as principais diferenças e vantagens de 
cada produto no ponto de venda, sua apresentação aos 
clientes, precificação e dicas para a escolha das máqui-
nas mais adequadas para servi-los.

“Fico muito feliz em ver que o mercado de café está em 

franca expansão no mundo todo. Lá fora, a história do aumento 
do consumo dos cafés especiais é tendência instalada há mais 
de uma década, e que, no Brasil se intensificou nos últimos dois 
anos. Cada vez mais os consumidores pedem cafés premium e 
de melhor qualidade por aqui, o que tem levado cada vez mais 
empreendedores da área de alimentos a buscar mais informa-
ções sobre esses produtos, que, felizmente, já deixaram de ser 
tratados como itens secundários nas padarias, não só no que 
tange à sua oferta na xícara, como também nas gôndolas des-
ses estabelecimentos, para os clientes levarem para casa. E foi 
esse interesse crescente que pudemos constatar também en-
tre os visitantes da Estação Café, na FIPAN 2018”, analisa Ma-
riana Proença, diretora de Conteúdo da Café Editora, respon-
sável pela Revista Espresso, pela publicação de guias e livros 
sobre o café e, ainda, responsável pela curadoria das palestras 

DA LAVOURA À XÍCARA NA PADARIA

O mesmo sentimento de satisfação relacionado à par-

ticipação na feira é manifestado por Lucas Lins, coorde-

nador de Marketing e Produtos da Citroën. A empresa fez 

a pré-estreia de seu novo utilitário Berlingo – em versão 

única como furgão, para uma capacidade de carga de 

800kg em espaço de 3m³ durante a FIPAN 2018. Como 

recurso de conveniência e que também resulta em mais 

produtividade na distribuição urbana, o veículo possui 

porta lateral deslizante de série. “Com motor 1.6 com 122 

cv a 5.800rpm e torque 16,1kgfm a 4.000rpm, associado a 

uma caixa de câmbio manual de cinco marchas, ele é o 

mais potente do segmento em que atua”, destaca Lucas. 

Ainda segundo ele, o modelo é mais um passo da em-

presa em sua ofensiva no segmento de veículos comer-

ciais leves, depois do lançamento do Citroën Jumpy no 

ano passado, movimento que terá continuidade com o 

lançamento da nova versão do Citroën Jumper, até o final 

de 2018.

DESTAQUES DA CONFEITARIA

Pelo segundo ano participando da FIPAN, no estande da 

Mara Cakes estava Edimara Angelo de Souza Gasquez, a 

Mara, conhecida pelas confeiteiras. “É incrível! Já no se-

gundo dia da FIPAN 2018, todas as minhas expectativas, 

Aulas sobre 
cafés especiais.
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do maior evento de café do Brasil, a já citada Semana Interna-
cional do Café, que acontece todo ano em Belo Horizonte, e 
que, em 2018, será realizada entre os dias 7 e 9 de novembro, 
no ExpoMinas, centro de grandes feiras em Minas Gerais.

O espaço contou com um bom número de visitantes de 
24 estados diferentes, marcado especialmente pela presença 
de confeitarias, padarias e cafeterias. O SEBRAE considerou 
muito positiva a participação dos produtores de cafés espe-
ciais, certificados e com indicação geográfica, especialmente 
pela oportunidade de apresentar ao público esse produto com 
crescente visibilidade dentro e fora do Brasil. Foram realizadas 
demonstrações das seguintes regiões produtoras do estado de 
São Paulo: Alta Mogiana, Circuito das Águas Paulistas, Região 
de Pinhal, Região de Bragança e Região de Garça. “Com foco 
em qualidade, origem e sustentabilidade, essa aproximação 
permitiu ricas trocas de experiências, acesso a informações 
sobre o que o consumidor quer, oportunidades de promoção 
dessas regiões, marcas e geração de novos negócios, além de 
despertar um olhar especial para os visitantes sobre a possi-
bilidade de servir os cafés diferenciados e de pequenos pro-
dutores em seus estabelecimentos. Trata-se de um diferencial 
competitivo cada vez mais valorizado pelo consumidor exigen-
te, que pode agregar valor aos produtos e serviços do ramo de 
alimentação”, destaca Carmen Lúcia Lima de Sousa, analista 
técnico da Unidade de Gestão do Atendimento do SEBRAE.

E quem compartilha a opinião e o mesmo sentimento de 
Mariana é, também, Mateus Emerick, diretor da Atilla Torrado-
res, empresa que nasceu com a missão de fornecer máquinas 
para os operadores que torravam pequenas quantidades de 
café. Só que, com o tempo, adaptando-se às novas realida-

des de mercado, manifestadas pelos próprios clientes, 
os equipamentos da empresa também foram evoluin-
do, e, hoje, contemplam uma extensa linha de produtos 
com capacidade de torra de 2kg até 60kg. “Por tudo isso, 
a Atilla, que tem a ‘cara’ da padaria, abraçou sem pesta-
nejar a proposta da Estação Café. Temos a convicção de 
que foi um ‘tiro’ muito bem dado, e quem teve a ideia de 
sair na frente, como nós e nossos parceiros no espaço, se 
deu muito bem. Tanto, que já estou sugerindo de antemão 
ao SAMPAPÃO e aos organizadores da FIPAN que, em sua 
próxima edição, em 2019, reservem um espaço bem maior 
para o café na feira, porque o interesse pelo café, igual ao 
cheirinho do café fresquinho torrado na hora na padaria, 
com toda a certeza, vai atrair muito mais gente para a Es-
tação Café”, comemora antecipadamente Mateus.

tanto de negócios, quanto de visitação de público foram 

superadas. Este ano, caprichamos no visual do estande 

e reservando nele, um espaço maior para a ‘lojinha’, na 

qual comercializamos os produtos da minha marca”, con-

ta Mara, muito feliz com os resultados de sua participa-

ção em mais esta edição da feira. 

Em outro ponto dos pavilhões do Expo Center Norte, o 

estande de outro nome de destaque da confeitaria tam-

bém fez o maior sucesso. Nele, a artista de bolos florais 

Amélia Lino, precursora dos agora famosos flower cakes 

no Brasil, mostrou toda a sua técnica para os visitan-

tes. O espaço de Amélia na FIPAN 2018 ganhou o nome 

de “A Casa das Flores” e contou com três balcões, nos 

quais foram realizados diversos treinamentos gratuitos, 

ministrados por nada menos do que 90 profissionais ao 

longo da programação. “Eu nunca tinha tomado contato 

com tantas pessoas juntas num mesmo lugar para falar 

e mostrar o meu trabalho. E fiquei muito feliz com os re-

sultados! Dada a importância e notoriedade deste even-

to, também fiz questão de lançar aqui o meu primeiro 

livro, o “Flower Cakes”, no qual apresento receitas de fa-

mília, bolos, passo a passo de flores em bicos de confeitar 

e, claro, um pouco da minha história”, destaca Amélia, 

com um grande sorriso.

Grande interesse 
do público.
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JANTAR DO PANIFICADOR 2018 / PANIFICADORES DO ANO

a noite de 5 de julho, a Família Panificadora 

paulista se reuniu com muita alegria para co-

memorar o Dia do Panificador. E o tradicional 

jantar promovido pelo SAMPAPÃO – em ende-

reço novo, no Buffet Torres-Jurupis, no bairro de Moema, 

na Zona Sul da capital paulista – foi, mais uma vez, um 

tremendo sucesso! 

“Mais de 1.000 atenderam ao nosso convite e marcaram 

presença neste novo espaço, onde, acredito, nosso evento 

ficou muito bem acomodado. Esta é uma data e uma festa 

muito importantes, por reverenciar os panificadores e por 

reuni-los em uma noite de gala para comemorar com suas 

famílias e amigos, embora saibamos que o nosso setor 

vive um momento bastante delicado, por conta da alta do 

dólar, que impactou bastante o preço da farinha de trigo, 

sem possibilidade de repasse ao consumidor”, destacou, na 

ocasião, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira.

“Por esses e por outros motivos que eventos como este 

são muito importantes, porque mostram a união e a força 

N

O IMPORTANTE É  
O PANIFICADOR FELIZ

GESTÃO DE ESTOQUES:
EVITE A PERDA DE RECEITA

da panificação de São Paulo”, fez questão de registrar o 1º 

vice-presidente do Sindipan-Aipan/SP, Rui Manuel Rodri-

gues Gonçalves, que também destacou a beleza do novo 

salão, a qualidade do serviço, lembrando ainda que as en-

tidades se esforçam bastante e fazem de tudo para deixar 

o panificador sempre feliz.

A grande surpresa da noite ficou por conta da presen-

ça do cantor Roberto Leal. Ele chegou sem avisar, e ainda 

presenteou o público com um mini show, cantando al-

gumas músicas de seu repertório para alegria do públi-

co. “Estou aqui para uma entrega de alma. Eu quis estar 

aqui, preciso estar aqui. Preciso desse abraço”, declarou, 

bastante emocionado, sob os aplausos dos convidados, 

fazendo uma carinhosa abertura para o show da banda 

Fundo de Quintal, que contagiou a todos com sua alegria 

e muito samba e pagode de qualidade.

Pontos altos do Jantar do Panificador foram, ainda, a 

homenagem aos diretores das entidades e, claro, a entre-

ga do Prêmio “Panificadores do Ano 2018” do SAMPAPÃO 

Dia do Panificador é comemorado com pagode e muita animação.

ALEGRIA EM ESTADO PURO. 
Salão lotado e diversão 

garantida com o show do 
Fundo de Quintal.
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aos representantes das quatro padarias selecionadas pe-

las entidades: a Fiorella Pães e Doces, a Lar do Jaçanã, a 

Panificadora Mandala e a Piriquito Pães e Doces. 

SÓLIDAS PARCERIAS

A satisfação com a festa foi ainda uma constante entre 

as figuras ilustres que fizeram questão de comparecer ao 

evento para abraçar a Família Panificadora Paulista. Foi 

o caso do presidente do Conselho da Comunidade Luso-

-Brasileira de São Paulo, Antonio de Almeida e Silva, que 

também elogiou a escolha do novo local. “Temos um pro-

fundo orgulho do setor de panificação e das Diretorias do 

SAMPAPÃO, que têm feito um trabalho extraordinário de 

aproximação com toda a cadeia produtiva e com a socie-

dade”, pontuou, com um grande sorriso. Esse sentimento 

foi também compartilhado por duas personalidades assí-

duas ao Jantar do Panificador,  o vereador Toninho Paiva e 

o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. 

E, naturalmente, para que isso aconteça, a participa-

ção dos parceiros da panificação paulista e do SAMPAPÃO 

é absolutamente fundamental. Por essa razão, as entida-

des fizeram questão, novamente, de agraciar os represen-

tantes das empresas patrocinadoras do Jantar do Panifi-

cador 2018 com merecidas placas comemorativas. Foram 

elas Souza Cruz, Moinho Pacífico, Aurora, Anaconda, Co-

ca-Cola, Santa Clara, Bunge, Kibon e Seara.

Fotos Roberto Silva | Dino Almeida

PANIFICADORES DO ANO.  
A justa homenagem ao 
talento daqueles que 
fazem o sucesso da 
panificação paulista.

DIRETORIAS DO SAMPAPÃO. 
Trabalho constante e 
dedicado em prol do 
desenvolvimento da 
categoria.

PATROCINADORES.  
Apoio e parceria 
ininterruptos para estar 
sempre ao lado dos 
panificadores.
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DESTAQUE / ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

C
onhecer os hábitos de alimentação da popula-

ção – e a atualização destes ao longo dos anos 

– ajuda muito na oferta de produtos na pada-

ria. E entre os destaques nesse campo, a busca 

pela alimentação saudável e equilibrada vem dando de 

goleada entre as principais tendências alinhadas na hora 

de fazer as refeições.

É o que mostra um estudo recentemente divulgado 

pela agência de pesquisas Euromonitor Internacional, 

preconizando que, até o ano de 2021, o mercado de ali-

mentação saudável no Brasil deve crescer, em média, 

4,41% anualmente. Para se ter uma ideia, o levantamento 

revela que o crescimento do mercado de alimentos sau-

dáveis deverá movimentar R$ 63,5 bilhões em 2018 no 

Brasil, o que representa uma alta de 0,8% em relação ao 

ano passado. Ou seja, com esse montante o Brasil fi cou 

na quinta posição do ranking mundial dos países mais im-

portantes para o setor. Já de acordo com dados da FIESP, 

oito em cada dez brasileiros afi rmam que se esforçam 

para ter uma alimentação saudável e 71% dos entrevis-

tados apontam que preferem produtos mais saudáveis, 

mesmo que tenham que pagar caro por eles. 

Tudo isso reforça que, sem dúvidas, essa é uma tendên-

cia que deve merecer a atenção especial dos panifi cadores e 

uma área excelente para se investir sem medo nas padarias.

GOSTINHO DE FEITA EM CASA

Desfazendo um equívoco básico, quando se fala em ali-

mentação saudável os especialistas não se referem ape-

nas aos alimentos com baixo índice de gordura, com pou-

cas calorias, baixo teor de sal e açúcar e, ainda, sem glú-

ten, este último, aliás, vítima do mito infundado de que 

“faz mal à saúde”, que vem sendo combatido sistematica-

mente pelo SAMPAPÃO e por entidades, como a Abitrigo, 

por meio de campanhas como a “Glúten: Contém Infor-

mação”. Na verdade, esse espectro é bem maior, porque 

uma alimentação saudável também engloba refeições 

EM BUSCA DO
      EQUILÍBRIO
O mercado de refeições saudáveis 
está em franco crescimento no Brasil. 
Mas é importante lembrar que a 
proposta de viver melhor não signifi ca 
para as pessoas, absolutamente, 
sinônimo de perder horas tentando 
encontrar os alimentos perfeitos.
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frescas e leves, mesmo em exemplos como a feijo-

ada, que, segundo quem entende do assunto, pode 

ser consumida sem medo, desde que sem exageros e 

elaborada com ingredientes sem conservantes.

Acompanhar o desejo dos clientes da padaria, prin-

cipalmente nas ofertas do foodservice, é absolutamen-

te fundamental. E esse desejo, para os brasileiros, tem 

muito a ver com a busca por uma comida com “gosti-

nho de feita em casa”, como aquela da mamãe ou da 

vovó, contendo ingredientes frescos e livres de aditivos. 

Além disso, um detalhe também serve como diferen-

cial nessa demanda do consumidor: como a vida anda 

cada vez mais corrida, principalmente nos grandes 

centros urbanos, tal proposta de saudabilidade afetiva 

deve vir acompanhada infalivelmente pela rapidez no 

preparo dos pratos, mais ou menos no pique de um 

fast-food. Afinal, todo mundo quer cuidar da saúde, 

mas não quer perder muito tempo com isso – geral-

mente (e infelizmente) a prática benfazeja do slow-food 

tem que ficar restrita apenas aos finais de semana. De 

qualquer forma, é uma busca pelo equilíbrio.

BUSCA PELA PERFEIÇÃO ALIMENTÃR?

E por falar em equilíbrio, segundo o estudo do Euro-

monitor, em toda a América Latina, 10% das pessoas 

preparam refeições que são adaptadas para uma die-

ta especial. Esse valor é mais alto entre consumido-

res com 50 anos ou mais (15%). Reduzir a quantidade 

de gordura também é importante para a população 

da região, com 7% escolhendo as refeições porque 

são leves ou com pouca gordura. Além disso, o estudo 

mostra que os latino-americanos dão preferência aos 

produtos frescos. A primeira coisa que eles olham na 

etiqueta do produto é a data de validade: 59% verifi-

cam primeiro, enquanto 13% estão preocupados com 

a quantidade de açúcar, 11% com a quantidade de 

gordura e 11% com a quantidade de sal.

Como consequência disso, ainda de acordo com a 

pesquisa da agência, 30% dos consumidores latino-

-americanos mudaram seus hábitos alimentares no 

ano passado. Eles aumentaram o consumo de frutas 

e vegetais e reduziram o sal (20%), açúcar, frituras e 

carne vermelha, sendo que 5% pararam de comprar 

refrigerantes e 4% pararam de beber álcool. Enquan-

to 7% dos lares reduziram a quantidade de produtos 

lácteos em sua dieta, 4% aumentaram para tirar partido dos 

benefícios de uma dieta rica em cálcio.

Contudo, vale lembrar que neste momento de conscienti-

zação da importância da alimentação na saúde vivenciado na 

América Latina e, em especial, no Brasil, a proposta de viver 

melhor não significa para as pessoas, absolutamente, sinônimo 

de perder horas tentando encontrar os alimentos perfeitos. É 

possível comer fora de casa e ter sim uma vida mais correta, 

leve e que não comprometa a saúde. Por isso mesmo é fun-

damental que os panificadores invistam sempre investindo no 

que há de melhor em termos de insumos e na capacitação de 

seus colaboradores para que os pratos sejam feitos de forma 

ágil, mas sem perder qualquer detalhe de seu valor nutricional.

Com tantos indícios de que o setor de alimentação saudá-

vel e sem conservantes está no crescente, vale a pena apostar 

no segmento. O Sebrae, por exemplo, aponta a área como uma 

das mais promissoras, e para outros consultores o ano de 2018 

é, sem dúvidas, um ótimo momento para investir em uma 

empresa desse perfil que se consolida como forte tendência 

para os próximos anos.
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EVENTO / 31º CONGREPAN

om o apoio e participação do SAMPAPÃO, a As-

sociação Brasileira da Indústria de Panificação 

e Confeitaria (ABIP) vai promover, entre os dias 

26 e 30 de setembro, no Costão do Santinho, 

em Florianópolis/SC, a 31ª edição do CONGREPAN – Con-

gresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confeita-

ria, que terá como tema “Receita de Sucesso: Alimentação 

Saudável, Automação e Produtividade”. A programação 

vai ainda contemplar a realização de mais dois importan-

tes eventos do setor: 3º Congrejovem – encontro com con-

teúdo voltado especificamente aos herdeiros da panifica-

ção, entre 16 e 30 anos – e o Congresso Interamericano de 

Panificação e Confeitaria, promovido pela Confederação 

Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN).

“Serão quatro dias de uma programação intensa, com 

a rica participação de grandes nomes da panificação na-

cional e internacional. Com focos bem definidos, traba-

lharemos as tendências e inovações, que virão a asse-

gurar salto de qualidade nos produtos panificados e na 

confeitaria, bem como a ampliação da produtividade do 

setor, não só no Brasil como nas Américas”, destaca o pre-

sidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, que também 

C

O FUTURO EM CONGRESSO

acumula os cargos de presidente da CIPAN, vice-presi-

dente da União Internacional de Panificação e Confeitaria 

(UIBC) e 1º vice-presidente da ABIP.

TECNOLOGIA DO FRIO E MARKETING DIGITAL

Assim, grandes especialistas no mercado de pães conge-

lados estarão presentes no evento para reforçar que este 

processo é tendência, ou melhor, já é realidade no Brasil. 

Um dos nomes de peso é o renomado chef boulanger Rogério 

Shimura – padeiro da Levain, escola de panificação e tam-

bém diretor do SAMPAPÃO –, que estará à frente da ofici-

na sobre inovação em pães congelados. Ele vai detalhar o 

processo do ultracongelamento, um movimento crescente 

no segmento, quando o produto cru (ainda em fase de fer-

mentação), é submetido a uma temperatura de -35º.

O uso da massa madre (pão de fermentação longa) 

também será discutido por uma das maiores autoridades 

no assunto: o alemão Peter Stolz. Comandando o fórum 

sobre a importância da fermentação natural nos pães 

especiais, Stolz vai convidar os presentes a entender a 

química da massa madre. Outro tema que ainda merece 

destaque é o marketing digital nas padarias e confeita-

Vem aí o CONGREPAN 2018, encontro para discutir desafios e 
alinhar soluções e estratégias para o crescimento ainda mais 
intenso do setor de panificação.
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SERVIÇO:

31º CONGREPAN 
EDIÇÃO 2018

Data: de 26 a 30 de setembro

Local: Resort Costão do Santinho 
– Florianópolis/SC

Mais informações:  
www.congrepan.com.br

rias. “Os empresários têm que estar antenados a isso, a 

utilização de aplicativos e redes sociais para o negócio 

são fatores imprescindíveis para o crescimento”, pontua, 

por sua vez, o presidente da ABIP, José Batista de Oliveira.

SAUDABILIDADE E ORGANICIDADE

Tendência irrecorrível da atualidade, a proposta da sau-

dabilidade na padaria também será um dos assuntos-

-chave do CONGREPAN. Uma das personalidades que fa-

lará sobre o assunto é a Dra. Olga Amâncio, Presidente 

da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. “Em 

minha abordagem, passarei minha percepção sobre os 

nutrientes dos pães, em especial aqueles ricos em fibras, 

grãos e os de longa fermentação”, adianta a especialista.

Nesse sentido, será promovido também um grande 

painel, ressaltando a importância de as padarias intensi-

ficarem a presença em suas vitrines, além dos pães tra-

dicionais, de produtos que atendam às necessidades do 

mercado fitness, vegano e vegetariano, entre outros. “Isso, 

a fim de delinear e reforçar a estratégia de que esses esta-

belecimentos passem a oferecer um leque ainda mais va-

riado de opções para os consumidores sem deixar nenhum 

deles sem opção de produto”, pontua Antero Pereira. Como 

já é amplamente sabido, na linha da saudabilidade, o que 

se observa é um novo nicho se fortalecendo, como: abun-

dância de grãos no pão e a presença da farinha orgânica na 

operação. Por conta disso, o chef boulanger francês Thierry 

Meunier – agraciado duas vezes com o título de “A Melhor 

Baguete de Paris”, e hoje considerado uma verdadeira grife 

– vai ministrar durante o evento uma oficina com o foco na 

introdução da farinha orgânica nesse tipo de pão.

MUDANÇA DE CULTURA E INCREMENTO NOS NEGÓCIOS

Em função de uma mudança de cultura, com as pessoas 

fazendo as refeições durante a semana fora de casa, as pa-

darias se tornam uma opção de almoço/lanche. Tal fato, 

sem dúvida, proporciona oportunidade ímpar de os pa-

nificadores incrementarem o negócio, por meio da oferta 

sanduíches que saem totalmente do padrão, além de sala-

das, grelhados e vários outros serviços. “É uma tendência 

mundial a mudança no serviço das padarias, que passam 

a oferecer uma série de opções diferenciadas, com vários 

recheios e pães mais robustos, que abrem o apetite e são 

alternativas para os clientes”, registra José Batista. Dessa 

forma, um dos destaques da programação do CONGREPAN 

será uma oficina promovida pela marca Sadia, a fim de 

ressaltar isso como tendência, ou melhor, como realidade. 

Para apresentar os recortes das novidades e tendên-

cias, além de convidar os congressistas a irem além e 

acompanhar as mudanças constantes do setor da pa-

nificação e confeitaria, o evento ainda ira contar amplo 

conteúdo técnico, oficinas e aulas-show, comandados 

por ícones como os chefs Luiz Farias – eleito o melhor chef 

pâtisserie do mundo UIBC; James Griffin, boulanger irlan-

dês; Gunther Koerffer – confeiteiro da rainha da Suécia –; 

e Jacques Paulin, referência da padaria artesanal france-

sa, que trará dicas sobre a elaboração de pães europeus. 

Destaque também no CONGREPAN serão as participações 

de outras respeitadas personalidades do setor no Brasil, 

entre elas Márcio Rodrigues, consultor do ITPC; Emerson 

Amaral, do Instituto Ideal; e Pedro Henrique Oliveira, ph 

em Gestão para Resultados. E, no último dia do evento, 

será realizada a premiação das delegações e do melhor 

padeiro e confeiteiro das Américas.

CAMPEÃO EM 
EMPREGOS

O mercado brasileiro da panificação e confeitaria 

está em crescente expansão. Movimentando cerca 

de 2,2% do PIB e empregando quase 2 milhões de 

pessoas no país (890 mil empregos diretos e 1.200 

indiretos), o setor do conhecido pãozinho francês re-

presenta hoje um dos termômetros mais assertivos 

do crescimento do Brasil. Segundo dados da Associa-

ção Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 

(ABIP), as mais de 70 mil padarias e confeitarias exis-

tentes no Brasil contribuíram para um faturamento de 

mais de R$ 90 bilhões em 2017.  

EVENTO / 31º CONGREPAN
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GESTÃO / ESTOQUES

interrupção das atividades de transportes de 

carga não é uma novidade. Só no Brasil, há his-

tórico de greve nos anos 1999, 2008, 2013, 2015, 

2017, além da recente paralisação nacional or-

ganizada em função do reajuste do preço do óleo diesel, 

que acabou por gerar problemas de desabastecimento de 

estoque para várias empresas. E os principais impactos 

A

GESTÃO DE ESTOQUES:
EVITE A PERDA DE RECEITA
Uma gestão eficaz com o uso da tecnologia pode representar 
a melhor solução para sua padaria.
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dessas rupturas estão relacionados à perda de produti-

vidade e de receita e aumento dos custos após o evento, 

seguindo o perfil da realidade brasileira. 

Nesse cenário, pela ótica de perda de produtividade, 

algumas empresas sofrem rapidamente com as ruptu-

ras, principalmente, aquelas que trabalham com alto giro 

ou baixos estoques. E tudo isso, expôs mais uma vez a 

CONTROLE.  
A manutenção 
de um Programa 
de Gestão de 
Continuidade de 
Negócios e Crises 
é fundamental.
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falta de um Programa de Gestão de Conti-

nuidade de Negócios e Crises, que permite 

as empresas se prepararem para reagirem 

ao evento de forma rápida e retomarem as 

atividades com o menor impacto.

Segundo Victor Tubino, líder da práti-

ca de Distribuição e Gestão de Estoques da 

Protiviti do Brasil, consultoria especializada 

em gestão de negócios, tecnologia, riscos e 

auditoria interna, a implantação de tal pro-

grama é fundamental para a resiliência das 

empresas em situações de interrupções e 

crises. E o primeiro passo para se fazer isso 

é o planejamento, que, entre outras coisas, 

permite identificar fornecedores ou parcei-

ros de distribuição, que podem atender a 

empresa em casos de emergências, ou for-

mas de aumentar o nível de estoque, con-

forme o tempo de ruptura médio provável.

“Já a segunda fase, a de preparação, en-

volve a execução de passos previstos no 

planejamento, a formalização e a divulga-

ção dos planos para os responsáveis, como 

no exemplo anterior, em que é preciso en-

trar em contato com os parceiros e forne-

cedores, para definir os gatilhos e o forma-

to de abastecimento de itens críticos, ou 

aumentar os espaços para atender ao novo 

nível de estoque”, destaca Victor. Segundo 

ele, aliás, essas etapas são as mais impor-

tantes e seguem o princípio de que ‘o mo-

mento de consertar o telhado é quando o 

sol está brilhando’. “Após o planejamento 

e a preparação, a empresa passa a ter um 

plano com ações definidas, para ser ativa-

do no momento de um evento, como no 

caso da greve dos caminhoneiros”, ensina 

o consultor.

TECNOLOGIA: UMA SUPER ALIADA

Sem dúvida alguma também, em tempo 

de recuperação econômica, as empresas 

de bens duráveis e não duráveis buscam 

controlar seus recursos para evitar qual-

quer tipo de prejuízos. E, especialmente 

em relação ao estoque, é preciso ter cuida-

dos para que a falta de produtos não com-

prometa os resultados do negócio.

Por menor que seja o estoque, a falta de 

organização pode impactar seriamente o 

capital de giro e as receitas de uma empre-

sa. A afirmação é de Reginaldo Stocco, CEO 

da startup VHSYS, que oferece softwares na 

nuvem para gestão empresarial para mi-

cro, pequenos e médios empresários. Ainda 

de acordo com o executivo, por mais óbvia 

que seja essa informação, muitos empre-

sários acabam relegando o controle de es-

toque como uma atividade secundária.

“O controle de estoque é uma das es-

tratégias empresariais mais importantes 

dentro de uma organização, e afeta dire-

tamente nas receitas e no lucro final. Um 

bom controle de estoque permite ao gestor 

calcular o giro das mercadorias e aperfei-

çoar o processo de compras.”, explica.

Reginaldo alerta que uma gestão ine-

ficaz pode gerar as chamadas rupturas de 

gôndola, quando os negócios perdem ven-

das por falta de mercadorias. De acordo 

com números da Nielsen, calcula-se que 

as rupturas representem quase 5% do fa-

turamento mensal. “A falta de controle im-

possibilita o gestor de conhecer o consumo 

médio dos materiais e pode fazer a empresa 

comprar mais do que o necessário”, diz.

E embora o controle físico seja neces-

sário, a tecnologia é a maior aliada das 

empresas. “Basicamente, com um controle 

de estoque online e usos de sistemas ERP, 

o setor terá todas as informações sobre o 

estoque, poderá registrar e controlar tudo 

o que entra e sai da empresa e fazer uma 

gestão empresarial inteligente. A ferra-

menta coleta os dados com muito mais 

precisão, ajudando o gestor a tomar deci-

sões mais assertivas e eficientes”, enfatiza 

Reginaldo Stocco.

O controle de 

estoque é uma 

das estratégias 

empresariais 

mais importantes 

dentro de uma 

organização, 

e afeta 

diretamente nas 

receitas e no 

lucro final. Um 

bom controle 

de estoque 

permite ao gestor 

calcular o giro 

das mercadorias 

e aperfeiçoar 

o processo de 

compras.
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HISTÓRIA / O PÃO EM SÃO PAULO

egundo relata Nilmara Cristina Perissini em seu 

brilhante livro intitulado, “Da União à Fundação 

– A História da Panifi cação em São Paulo” (Edi-

tora Mundial), que relata a trajetória da União 

Cooperativa dos Proprietários de Padarias de São Paulo, 

fundada em 1915, até chegar à criação do Sindipan-SP e 

da Aipan-SP – hoje entidades integradas ao SAMPAPÃO 

–, quando, quase cinco séculos antes, em 1532, os por-

tugueses decidiram estabelecer suas bases econômicas e 

sociais na América, apesar de demonstrarem grande ap-

tidão para viver nas terras tropicais, eles se depararam 

com um problema, que foi adaptar seu sistema de ali-

mentação – baseado na tríade do pão, do vinho e do azeite 

– aos costumes e à oferta dos produtos locais. 

O encontro do português com o indígena provocou 

um verdadeiro choque de paladar, notadamente no que 

diz respeito ao consumo da mandioca nas refeições dos 

senhores fi dalgos, sob a forma de bijus, em razão das di-

S

A SAGA DOS
IMIGRANTES NA

PANIFICAÇÃO PAULISTA

Os estrangeiros 
exerceram forte 

infl uência – e ainda 
continuam exercendo 
– na construção e no 
desenvolvimento da 
panifi cação paulista.

fi culdades naturais de se conseguir a “Farinha do Reino”, 

ou “Trigo Real” – formas como era chamada a farinha de 

trigo importada de Portugal pelos colonos brasileiros mais 

abastados, porque o preço era alto – em grande escala. A si-

tuação perdurou inalterada por mais ou menos por um sé-

culo, o maior exemplo do aumento do consumo da farinha 

de trigo em detrimento da farinha de mandioca foi dado 
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por São Paulo: por volta de 1616, a Câmara Municipal da futura 

metrópole registrou em suas atas diversos pedidos de licença 

para que os moradores pudessem instalar moinhos, ainda que 

rudimentares, para processamento pelos poucos plantadores 

de trigo da então Vila de Piratininga.

Fato é que, até o século 18, o consumo do pão estava res-

trito às casas mais ricas da elite paulistana. A população mais 

pobre tinha que se contentar com o consumo de receitas à 

base de farinha de milho ou de mandioca. Porém, no início dos 

anos 1900, essa história começou a mudar, e os paulistanos, de 

uma forma geral, começaram a se alimentar melhor do que 

no século anterior, em razão do desenvolvimento de sítios e 

lavouras que se estabeleceram ao redor da cidade, possibili-

tando a oferta de uma alimentação de mais qualidade à popu-

lação paulistana. Foi nesse momento, por volta de 1840 que o 

pão de trigo voltou à cena, quem sabe por influência de Miguel 

Mugnani, também conhecido como “Miguel Padeiro” – segun-

do consta um dos únicos franceses a morar em São Paulo –, 

ou, ainda, de um dos outros artesãos do pão estabelecidos por 

aqui, tais como Rafael Ascoli, João Pedro Schwindit, Reine Vil-

dien e Jacó Heiderich, todos provavelmente estrangeiros. 

VIVAS ATÉ HOJE

E o resto é uma linda e saborosa história, que, a partir daí, 

continuou a ser escrita por várias gerações de imigrantes e 

descendentes destes. Um marco histórico dessa saga é Pada-

ria Santa Tereza, da Praça João Mendes, atrás da Catedral da 

Sé. De origem portuguesa, ela é uma das padarias mais an-

tigas do Brasil, fundada em 1872, ainda no Período Imperial. 

Seu nome é uma homenagem à rua onde se localizava – a Rua 

Santa Tereza – e na qual ficou até 1947, quando se mudou 

para o endereço atual, e permaneceu em propriedade das fa-

mílias Teixeira e Vaz até a metade da década de 1990.

Outro exemplo, entre muitos, do amor incondicional dos 

estrangeiros que adotaram o Brasil como pátria e São Pau-

lo como lugar para viver, trabalhar e criar raízes é Famiglia 

Franciulli, do tradicional bairro da Bela Vista, na região cen-

tral da capital paulista. Os imigrantes dessa família italiana 

chegaram no final do século passado, instalaram-se no Bixiga 

e começaram a produzir e viver do pão italiano, fazendo en-

tregas em domicílio feitas em carroças, e transformando suas 

lojas em pontos de encontro para  conversas de final de tarde 

nas cadeiras em calçadas, ao pão que unia e une o imigrante 

ao povo que tão bem o acolheu. E, em suas prateleiras, ainda 

hoje se encontram delicias feitas a partir de receitas raras de 

família, resgatadas graças ao esforço de seus descendentes.

UMA VIAGEM 
NO TEMPO

Criado em 1994, o Centro de Memória Bunge é 

um convite à reflexão sobre a importância dos imi-

grantes no desenvolvimento econômico, cultural e 

social do Brasil – um debate pertinente para o mo-

mento em que nações em todo o mundo discutem 

políticas para imigrantes e refugiados. Em seu acervo 

estão documentos e fotografias datados do início do 

século 19, período das primeiras ondas migratórias 

no Brasil. Os registros recontam a época em que tra-

balhadores imigrantes, que vieram de países como 

a Espanha, Japão, Itália e Rússia para trabalhar nas 

lavouras, são contratados pelas primeiras fábricas e 

indústrias instaladas no Brasil. Já os alemães, em ge-

ral, vieram como investidores e industriais. 

Por meio desse acervo é possível relacionar a 

entrada de imigrantes no Brasil com o desenvolvi-

mento industrial do país. Documentos históricos, 

alguns raros, um deles assinado pela Princesa Isa-

bel, e fatos curiosos como os livros de registro das 

primeiras profissões dos anos 20, revelam como os 

imigrantes deixaram de ser apenas mão de obra 

agrícola e passaram a ter espaço nas sociedades 

comerciais, com especial destaque para aquelas 

voltadas ao desenvolvimento da panificação, bas-

tante vinculadas às tradições portuguesas, gran-

demente expandidas por meio da atuação dos 

imigrantes italianos na capital paulista.

Para facilitar o acesso ao público e comparti-

lhar com a sociedade o aprendizado construído, o 

Centro de Memória Bunge disponibiliza seu acervo 

online pelo site www.fundacaobunge.org.br/acer-

vocmb. O lugar também pode ser visitado pesso-

almente, mediante agendamento: é só ligar para 

o número (11) 3914-0846 para entrar no túnel do 

tempo e marcar esta viagem fantástica aos pri-

mórdios da história da imigração.
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LITERATURA TÉCNICA / PANIFICAÇÃO & CIA

R
eforçando ainda mais sua parceria de longuís-

sima data com o SAMPAPÃO, a Editora Senac 

São Paulo aproveitou sua participação na FIPAN 

2018 para fazer o lançamento em seu estande 

de uma nova série de manuais práticos da Série Senac de 

Gastronomia. Foram três o títulos apresentados ao públi-

co da feira – o Manual Prático de Panificação, o Manual 

Prático de Confeitaria e o Manual Prático de Cozinha –, 

antecedendo uma aula-show com a presença dos autores 

das obras realizada no local.

Os livros abordam de maneira didática informações 

sobre higiene e manipulação dos alimentos, detalhes 

sobre equipamentos e utensílios, os cargos de cada pro-

fissão e suas atribuições, conceitos sobre os alimentos e 

suas aplicações, técnicas, orientações de preparo, méto-

dos culinários, e reúnem dicas e informações gerais sobre 

os ingredientes e como escolher o alimento certo para 

cada tipo de prato, além de apresentar deliciosas receitas. 

Contando com a experiência e o conhecimento dos 

profissionais do Senac, em parceria com diversos especia-

listas, a Série Senac de Gastronomia apresenta aos leito-

res as bases teóricas da arte culinária, aliadas à sua ca-

racterística de qualidade consolidada. Com essa coleção, 

a Editora Senac reafirma seu compromisso de promover 

uma educação profissional transformadora e humaniza-

dora, em especial nos âmbitos de serviços e de produção 

A PANIFICAÇÃO E A CONFEITARIA,  
EXPLICADAS E COMENTADAS

Parceiro de todas as horas do 
SAMPAPÃO, SENAC lança três 
livros fundamentais para o 
conhecimento e experiência dos 
profissionais do setor de alimentos.

An_Fipan2019_curva.indd   1 24/08/18   09:44

AULAS-SHOW. 
Os chefs fizeram 
demonstrações 
das técnicas 
contidas nos 
livros no estande 
da Editora 
SENAC.
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alimentar. Os três manuais podem ser adquiridos pelos 

interessados pelo site da Editora Senac São Paulo, no en-

dereço www.editorasenacsp.com.br.

ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEIS

Com ampla base de conteúdo, os novos manuais da Série 

Senac de Gastronomia são voltados tanto para a práti-

ca profissional, quanto para pessoas interessadas em se 

aprofundar em técnicas, receitas e métodos de preparo de 

pães, doces e informações gerais relacionadas à cozinha. 

Contudo – e até por isso mesmo, eles não podem faltar na 

estante de sua padaria, tendo seus conteúdos divulgados 

para os funcionários.

O Manual Prático de Panificação Senac, com prefá-

cio assinado pelo famoso Chef Luiz Farias, foi elaborado 

por autores que conhecem o mercado e os ingredientes 

brasileiros, revela os segredos da atividade do padeiro e 

prepara o leitor para uma atuação criativa e competente 

em estabelecimentos de perfis diversos: indústria, hiper-

mercados e padarias que trabalham em grande escala 

ou mesmo negócios voltados à fabricação artesanal. Para 

essa formação completa, apresenta mais de 90 receitas 

de diversas regiões do Brasil e de outros países da Améri-

ca, da Europa e da Ásia. De acordo com Felipe Soave Vie-

gas Vianna – idealizador da série e coautor do volume, em 

parceria com Gisela Redoschi, Marcella Faria Lage, Márcia 

Yukie Ikemoto e Samara Trevisan Coelho, assim como ele, 

todos professores do Senac –, qualquer pessoa interessa-

da pelo tema consegue desenvolver as receitas apresen-

tadas no livro. “Este foi um cuidado que a Editora Senac 

São Paulo teve e conseguimos atender com detalhamento 

dos processos de preparação, técnicas, ingredientes e mo-

dos de preparo de pães”, destaca.

Por sua vez, o Manual Prático de Confeitaria Senac – 

escrito por Felipe Vianna, em parceria com Diego Rodri-

gues Costa e Fabio Colombini Fiori, e prefaciado por Flavio 

Federico, um dos melhores chefs confeiteiros do Brasil e 

diretor da Academia de Confeitaria que leva o seu nome – 

apresenta dados históricos da profissão de confeiteiro, que 

surgiu a partir do ano de 1470 na Alemanha, onde os doces 

eram vendidos em feiras. Além disso, traz de maneira didá-

tica os conhecimentos técnicos fundamentais para a prá-

tica profissional, bem como receitas variadas, detalhando 

seus ingredientes e suas funções, abrangendo massas (ae-

radas, folheadas, secas, cozidas, secas e cremosas), cremes 

(mousses e suflês), sobremesas, tortas, bolos, preparações 

com chocolate – do ganache a fabricação de bombons – e, 

ainda, produções geladas, como de elaboração de sorve-

tes e sorbets. Tudo recheado com muitas dicas, explicações 

passo a passo e riqueza de fotos. Os autores presenteiam 

o leitor, ainda, com duas receitas criadas exclusivamente 

para o livro, evidenciando sua originalidade.

Já no Manual Prático de Cozinha Senac – obra assinada 

por Felipe Vianna, Gabriel Bratfich Penteado, Júlia Delellis 

Lopes e Vinicius Camoezi Cassarotti, com prefácio do chef 

David Hertz, empreendedor social e fundador da OSCIP 

Gastromotiva – são apresentadas técnicas de alta gastro-

nomia e são detalhados os métodos de preparo de manei-

ra didática, utilizando rico material ilustrado como apoio, 

preparando os aspirantes a uma boa atuação na cozinha 

tradicional, contemporânea, sofisticada, despojada, vege-

tariana e vegana. Cortes de carnes, peixes e aves, preparo 

de vegetais, pontos de cocção de alimentos, preparação de 

molhos e massas, função dos espessantes, composição de 

pratos e cardápios, além de boas práticas de higiene e or-

ganização da cozinha estão entre os tópicos apresentados 

na obra, que traz ainda um receituário de entradas, pratos 

principais e acompanhamentos que são uma oportunida-

de para praticar as técnicas apresentadas e estão entre os 

itens mais pedidos de restaurantes e bufês.

LITERATURA TÉCNICA / PANIFICAÇÃO & CIA

TIME DE PESO. 
Com premiados 
currículos 
e carreiras 
brilhantes, os 
autores posam 
para foto na 
FIPAN 2018.
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ESCOLA IDPC / REDES SOCIAIS

cada dia que passa, as redes sociais se inte-

gram à vida de mais e mais brasileiros. Ciente 

disso, e sempre atualizada com os avanços tec-

nológicos proporcionados pelo universo online, 

já há algum tempo, a Escola IDPC do SAMPAPÃO vem par-

ticipando das comunidades virtuais, estabelecendo uma 

intensa comunicação por meio desses canais de comu-

nicação direta com os seus mais diversos públicos, en-

globando alunos, ex-alunos, panificadores associados ou 

não e empreendedores individuais que atuam nos mais 

diversos segmentos do setor de alimentos.

“Estamos praticamente em todas elas. Mas é Facebook 

e no Instagram, onde fazemos essencialmente a divulga-

ção dos nossos cursos, que nossa presença é mais forte. 

Isso, é claro, muito em função das atualizações que rea-

lizamos diariamente”, afirma Sandra Bezerra, diretora da 

Escola IDPC. 

Ela ainda explica que no Face, sua equipe ainda faz 

uso da ferramenta de impulsionamento, um recurso pago 

que nos permite alcançar um número muito maior de 

pessoas com os posts, ou seja, as mensagens publicadas. 

“E vale muito a pena, porque, com um pequeno investi-

mento de alguns poucos Reais por dia, vimos obtendo um 

retorno enorme, medido não só em termos de “likes” e res-

postas, como também no que diz respeito a resultados 

comerciais, uma vez que grande parte dessas interações 

acabam ‘virando’ novas matrículas em nossos mais di-

versos cursos”, faz questão de registrar.

A

A GENTE ESTÁ NO FACE!

REFERÊNCIA CONSOLIDADA

Além do Facebook e do Instagram, a Escola IDPC também 

participa de duas outras importantes redes sociais. No 

Youtube, por meio do canal da TV SAMPAPÃO, ela trans-

mite basicamente videoaulas, ministradas pelos técnicos 

da unidade de ensino, que atingem virtualmente pessoas 

no mundo todo. “Já no Whatsapp, formamos um grupo 

que funciona para atendimento exclusivo dos nossos alu-

nos, com troca de informações – incluindo posts, artigos, 

cases, e-books –, de aplicações e novas receitas, esclareci-

mentos de dúvidas de aulas e daquelas que aparecem no 

dia a dia das padarias e confeitarias... Tudo isso e muito 

mais”, destaca Sandra.

Com tudo isso, além de demonstrar uma perfeita in-

tegração à era digital, a Escola IDPC gera para si, de uma 

só tacada, ganhos muito especiais, que, na prática, se 

traduzem em maior credibilidade de suas ações, moni-

toramento de sua marca nas redes sociais, correto en-

tendimento de seus públicos, e criação de engajamento e 

fãs. Isso, sem falar que a presença nas redes transforma 

e consolida a imagem da unidade de ensino técnico do 

SAMPAPÃO em referência: “Lembra dos seus professores 

de ensino médio? Eles eram referência para você em de-

terminados assuntos, porque você sabia que eles tinham 

muito conhecimento sobre ele, mas isso só era possível 

porque eles compartilhavam esse conhecimento com os 

alunos. Na internet é a mesma coisa. E a ideia do compar-

tilhamento permanece”, finaliza Sandra.

Intensificando sua 
presença nas redes 

sociais, a Escola 
IDPC multiplica suas 

oportunidades de 
comunicação direta com 

os seus mais diversos 
públicos.S

to
ck

Fr
ee

O MUNDO NA SUA MÃO. Por meio das redes sociais, a Escola IDPC 
expande sua atuação para além das salas e oficinas de aula.
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Fermentação Natural (16h) 03/09 à 06/09 Seg. à Qui. 08h30 às 12h30
Cake Glass (12h) 03/09 à 05/09 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Bolo Seco (12h) 03/09 à 06/09 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Torta de Vitrine (12h) 03/09 à 06/09 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Pães Funcionais com Fibras (12h) 04/09 à 06/09 Ter. à Qui. 14h30 às 18h30
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 10/09 à 11/09 Seg. à Ter. 08h30 às 12h30
Responsável Técnico (20h) 10/09 à 14/09 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Pães Rústicos Internacionais (20h) 10/09 à 14/09 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Pizzaiolo (20h) 10/09 à 14/09 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Atendimento ao Cliente (15h) 10/09 à 14/09 Seg. à Sex. 15h00 às 18h00
Tortas de Vitrine (12h) 10/09 à 12/09 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30
Pães Italianos (12h) 10/09 à 12/09 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30
Especial de Massa Folhada (15h) 10/09 à 14/09 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Interpretação de Laudo de Farinha (9h) 17/09 à 19/09 Seg. à Qua. 09h00 às 12h00
Rotulagem Nutricional (8h) 17/09 à 18/09 Seg. à Ter. 08h30 às 12h30
Técnicas de Congelamento de Pães (12h) 17/09 à 19/09 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Pães Funcionais com Fibras (12h) 17/09 à 19/09 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Salgados Fritos e Assados (20h) 17/09 à 21/09 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Massas Recheios e Coberturas (9h) 17/09 a 19/09 Seg. à Qua. 15h00 às 18h00
Massas Recheio e Coberturas (9h) 17/09 à 19/09 Seg. à Qua. 18h30 às 21h30
Tábuas de Frios (3h) 18/set Ter. 09h00 às 12h00
Qualidade do Pão Francês (20h) 24/09 à 28/09 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Especial de Massa Folhada (15h) 24/09 a 28/09 Seg. à Sex. 08h30 às 11h30
Fermentação Natural (16h) 24/09 à 27/09 Seg. à Qui. 14h30 às 18h30
Cake Glass (12h) 24/09 à 27/09 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Decoração de Bolos c/ Bico de Confeitar (20h) 24/09 à 28/09 Seg. à Sex. 17h30 às 21h30
Petit Gateau (4h) 27/09/18 Qui. 14h30 às 18h30
Tábuas de Frios (3h) 28/set Sex. 15h00 às 18h00

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2018

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

S
E

T
E

M
B

R
O

Salgados Fritos e Assados (20h) 01/10 à 05/10 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Tortas de Vitrine (15h) 01/10 à 05/10 Seg. à Sex. 08h30 às 11h30
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 01/10 à 02/10 Seg. e Ter. 14h30 às 18h30
Responsável Técnico (20h) 01/10 à 05/10 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Noções em Panifi cação (112h) 01/10 à 21/11 Seg. à Sex. 14h30 às 18h
Noções em Confeitaria (112h) 01/10 à 21/11 Seg. à Sex. 14h30 às 18h
Qualidade do Pão Francês (20h) 01/10 à 05/10 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Decoração de Bolos c/Bico de Confeitar (20h) 01/10 à 05/10 Seg. à Sex. 17h30 às 21h30
Cake Glass (12h) 08/10 à 10/10 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
 Pães Internacionais (12h) 08/10 à 10/10 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Fermentação Natural (16h) 08/10 à 11/10 Seg. à Qui. 14h30 às 18h30
Especial de Biscoito de  Natalino (8h) 08/10 à 09/10 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30
Cake Glass (12h) 08/10 à 11/10 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Petit Gateau (4h) 11/10/18 Qui. 08h30 às 12h30
Pães Tradicionais (8h) 15/10 à 16/10 Seg. à Ter. 08h30 às 12h30
Petit Four Avançado (8h) 15/10 à 16/10 Seg. à Ter. 08h30 às 12h30
Atendimento ao Cliente (15h) 15/10 à 19/10 Seg. à Sex.. 15h às 18h
Especial de Panetones (12h) 15/10 à 17/10 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30
Doces Finos (15h) 15/10 à 19/10 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Especial de Biscoito Natalino (8h) 15/10 à 16/10 Seg. à Ter. 17h30 às 21h30
Pães Funcionais c/ Fibras (12h) 17/10 à 19/10 Qua. á Sex. 08h30 às 12h30
Tábuas de Frios (3h) 17/out Qua.    08h30 às 11h30
Macaron (8h) 18/10 à 19/10 Qui. e Sex. 08h30 às 12h30
Tábuas de Frios (3h) 18/out Qui. 14h30 às 17h30
Doces Finos (15h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 08h30 às 11h30
Doces Portugueses (20h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Decoração de Bolos c/Bico de Confeitar (20h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Salgados Fritos e Assados (20h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Doces Portugueses (20h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Pizzaiolo (20h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Especial de Panetones (12h) 22/10 à 25/10 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Festival de Pão Doce (8h) 29/10 à 30/10 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30
Massas Recheios e Coberturas (9h) 29/10 a 31/10 Seg. à Qua. 08h30 às 11h30
Pães Italianos (12h) 29/10 a 31/10 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Pizzaiolo (20h) 22/10 à 26/10 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Especial de Panetones (12h) 22/10 à 25/10 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Bolo Seco (12h) 29/10 à 01/11 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Torta Natalina de Vitrine  (12h) 29/10 à 01/11 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30

O
U

T
U

B
R

O

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
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GOURMET / DIA DAS CRIANÇAS

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. Bater na masseira os ingredientes secos, adicionar 

o óleo, o fermento e a água aos poucos. Por último 
juntar o sal. 

3. Dividir a massa e deixar descansar, coberta com 
plástico, por aproximadamente 30 minutos.  

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

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 119kcal = 500kJ 6%
Carboidratos 14.8g 5%
Proteínas 5.6g 7%
Gorduras Totais 4g 7%
Gorduras Saturadas 1.6g 7%
Gorduras Trans Menor ou igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra Alimentar 0.9g 4%
Sódio 274mg 11%

Ser criança é achar que o mundo é feito de fantasias, sorrisos e brincadeiras. 
Mas, sobretudo, é ensinar a cada adulto que, para sermos felizes, basta 
apenas olharmos para uma delas. Confira as quatro receitas que a Escola IDPC 
preparou para você comemorar o Dia das Crianças aí na sua padaria!   

CRIANÇA: A ESSÊNCIA  
DA FELICIDADE

RENDIMENTO: 5 DISCOS MÉDIOS.

PIZZA DE CENOURA

4. Para o recheio, refogar o alho e a cebola, juntar a carne 
des�ada e deixar fritar, acrescentar o caldo de carne e o sal. 

5. Abrir a massa, passar o molho de tomate em toda ela, 
acrescentar o recheio da carne e �nalizar com muçarela.

6. Levar ao forno a 200ºC por aproximadamente 10 minutos.  

Informação Nutricional (Porção com 40g)

MASSA

Farinha de Trigo 100 1.000
Água 50 500
Cenoura 30 300
Óleo 4,5 45
Açúcar 3 30
Fermento Biológico Fresco 3 30
Sal 2 20

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

RECHEIO

Carne Seca Des�ada 100 500
Queijo Muçarela  60 300
Cebola 40 200
Molho de Tomate 40 200
Caldo de Carne 3 15
Sal - q.b.

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: 
Pão-de-ló:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes na batedeira.
3. Bater em velocidade alta por 6 minutos.
4. Untar as formas ou aros e distribuir a massa.
5. Levar ao forno 190°C por aproximadamente 25 minutos.
6. Desenformar o bolo ainda morno.

Creme Baunilha: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Levar ao fogo metade do açúcar com a água e metade do 

leite. Ferver.
3. Bater no liquidi�cador o restante dos ingredientes.
4. Adicionar essa mistura ao leite que está no fogo.
5. Deixar engrossar, mexendo sempre, até formar um creme 

homogêneo. Utilizar frio.

Mousse de Chocolate:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as claras em neve e reservar.

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 459kcal = 1.928kJ 23%
Carboidratos 76.4g 25%
Proteínas 8.7g 12%
Gorduras Totais 14.2g 26%
Gorduras Saturadas 6.5g 30%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1.6g 6%
Sódio 235 mg 10%

RENDIMENTO: 1 BOLO COM 1.200KG.

BOLO ESPECIAL  
DE MORANGO

PÃO-DE-LÓ

Farinha de Trigo 100 500
Ovos 130 650
Açúcar Re�nado 130 650
Amido de Milho 44 220
Água 40 200
Chocolate em Pó 10 50
Emulsi�cante 8 40
Fermento Químico 4 20

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

CREME DE BAUNILHA

Água 100 100
Leite em Pó 15 15
Açúcar Re�nado 40 40
Gemas 10 10
Amido de Milho 5 5
Farinha de Trigo 5 5
Essência de Baunilha 0,5 0,5

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

MOUSSE DE CHOCOLATE

Chocolate Blend 100 200
Água 9 18
Manteiga sem Sal 11 22
Rum ou Licor 7 14
Gemas 11 22
Claras 34 68

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

GANACHE

Chocolate Meio Amargo 100 150
Creme de Leite Fresco 60 90

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

DECORAÇÃO

Chocolate Kit Kat 100 450
Morangos Frescos 44 200

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

3. Derreter o chocolate e adicionar a água.
4. Em seguida, adicionar as gemas, a manteiga amolecida e o 

rum. 
5. Por último, acrescentar as claras em neve e misturar 

delicadamente.
6. Colocar em taças e levar para gelar por aproximadamente 

4 a 5 horas.

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

Montagem do Bolo: 
1. Cortar o pão-de-ló ao meio e molhar com a calda de sua 

preferência.
2. Em seguida, acrescentar uma camada do creme baunilha.
3. Cobrir com morangos picados.
4. Finalizar o recheio com o mousse de chocolate.
5. Cobrir o bolo com a mousse e, em volta do bolo, colocar o 

chocolate Kit Kat.
6. Finalizar colocando os morangos.
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GOURMET / DIA DAS CRIANÇAS

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. Bater em batedeira os ovos, as gemas e o açúcar até dobrar de volume.
3. Acrescentar o chantilly e bater até dobrar de volume.
4. Derreter o chocolate em banho-maria e incorporar ao chantilly e reservar. 
5. Cozinhar a quinua com água até o grão �car “al dente”. Escorrer e deixar esfriar.
6. Juntar a quinua com a maçã, o morango, o limão, o açúcar demerara, a canela e o 

cardomomo. Misturar bem.
7. Em recipientes com 110ml, intercalar a mousse de chocolate com a quinua.
8. Decorar com raspas de limão e pedaços de maçã e morango.

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 268kcal = 1.126kJ 13%
Carboidratos 23.2g 8%
Proteínas 5.7g 8%
Gorduras Totais 16.6g 30%
Gorduras Saturadas 10.5g 48%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0.6g 2%
Sódio 44.9mg 2%

RENDIMENTO: 12 PORÇÕES COM 110G CADA.

TABULE DOCE 

Maçã Fuji em Cubos  100 160
Morango em Cubos 87 140
Quinua Real 47 75
Açúcar Demerara 32 52
Suco de Limão 19 30
Raspas de Limão 9 14
Canela em Pó - q.b.
Cardamomo em Pó - q.b. 
Água 125 200

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

MOUSSE DE CHOCOLATE

Chantilly de Chocolate 100 500
Chocolate Branco 80 400
Ovos 70 350
Gemas 42 210
Açúcar 13 65
Gelatina em Pó sem Sabor 3 15

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

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

Fotos: Cláudio Lira.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes na velocidade lenta (1) da 

batedeira por 10 minutos, até formar uma massa homogênea.
3. Bater a massa na velocidade rápida (2) por mais 10 minutos, 

até formar ponto de véu.
4. Pesar bolas com 66g cada.
5. Abrir a massa e rechear (o recheio deve estar seco).
6. Fermentar por aproximadamente 30 minutos.
7. Pincelar gemas e ovos.
8. Fornear a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

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

Informação Nutricional (Porção com 40g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 123kcal = 517kJ 6%
Carboidratos 18.8g 6%
Proteínas 4.6g 6%
Gorduras Totais 3.1g 6%
Gorduras Saturadas 0.4g 2%
Gorduras Trans Menor ou igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra Alimentar 0.7g 3%
Sódio 237mg 10%

RENDIMENTO: 30 UNIDADES COM 66G CADA.

ESFIHA DE 
MANDIOQUINHA

PÃO-DE-LÓ

Farinha de Trigo 100 1.000
Purê de Mandioquinha 50 500
Óleo 10 100
Fermento Biológico Fresco 3 30
Sal 2 20
Açúcar 1,5 15
Melhorador 1 10
Água 47 470

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

RECHEIO

Atum 100 400
Cebola 50 200
Azeite - q.b
Orégano - q.b

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)
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NUTRIÇÃO & SAÚDE / LANCHES INTERMEDIÁRIO

omer lanche entre as refeições é uma boa op-

ção para quem quer manter hábitos saudá-

veis. Não se alimentar entre esses intervalos 

aumenta o apetite e, na hora de escolher os 

alimentos, algumas pessoas acabam pensando apenas na 

praticidade e escolhem lanchinhos que não contribuem 

em nada para o bom funcionamento do organismo. 

Os lanches intermediários devem ser práticos, saboro-

sos e nutritivos, assim ajudam o corpo a funcionar da me-

lhor maneira possível. “O ideal é não ficar muito tempo 

sem comer. Então, é fundamental fazer escolhas certas 

no dia a dia, esses lanchinhos leves promoverão a sensa-

ção de saciedade”, explica Jaqueline Matias, nutricionista 

C

A IMPORTÂNCIA 
DOS LANCHES NA  
ALIMENTAÇÃO 
EQUILIBRADA

da Equilibrium, consultoria da Adria, uma das principais 

marcas de massas, biscoitos e torradas do País.

Além disso, segundo a especialista, os lanchinhos de 

manhã ou de tarde podem ajudar a melhorar o desempe-

nho no trabalho. “A fome dá sonolência, irritação e mau 

humor. Quando todas as refeições são feitas de forma 

adequada, há mais disposição nas atividades diárias”, 

completa a nutricionista.

“Os alimentos integrais quando consumidos com fre-

quência, ajudam na prevenção e tratamento de doenças 

crônicas, como doença do coração, câncer, diabetes e pres-

são alta, além de proporcionar maior sensação de sacieda-

de. Optando por essas versões fica mais fácil diversificar a 

Opções nutritivas, práticas e saborosas ajudam a manter o bem-estar e equilíbrio.
Fo
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No café da manhã, nos lanches intermediários e até 

mesmo como acompanhamento das refeições principais, 

os biscoitos estão presentes em 99,6% dos lares das fa-

mílias residentes no estado de São Paulo. A popularidade 

desse alimento fez com que ele ganhasse uma data no 

calendário especialmente em sua homenagem: 20 de ju-

lho é o Dia do Biscoito. Assim, pelo segundo ano conse-

cutivo, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 

Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABI-

MAPI) encomendou à Kantar WorldPanel uma pesquisa 

sobre as diferenças entre as preferências e os perfis dos 

consumidores de biscoito no País. O estudo analisou uma 

mostra de 11.300 lares que representam um universo de 

53 milhões de famílias espalhadas por sete macrorregiões 

brasileiras. Para acessar informações sobre as demais lo-

calidades e respectivos hábitos de consumo.

alimentação e incluir ingredientes diferentes nas refeições 

ou lanches do dia a dia”, ressalta Jaqueline Matias.

MELHOR CONTROLE DA FOME

Com a vida moderna passamos muito tempo fora de casa. 

Mas existem muitas opções de lanches prazerosos e de 

qualidade para quem não quer boicotar o programa ali-

mentar, seja para manter um bom gerenciamento de peso 

ou para aqueles que desejam ganhar massa muscular. 

“Fazer refeições em intervalos regulares promove melhor 

controle da fome, da saciedade e da ansiedade. Permite ser 

mais seletivo na qualidade e no tamanho da porção dos 

alimentos. A fome aumenta muito quando fazemos pou-

cas refeições. Chegamos às refeições querendo comer ali-

mentos que nos dão prazer, mais fáceis para mastigar, com 

maior densidade calórica e em maior quantidade do que 

precisamos”, destaca, por sua vez, Cristiane Perroni, nutri-

cionista pós-graduada em obesidade e emagrecimento.

Para manter o foco nos objetivos, Cristiane elaborou 

uma lista com algumas sugestões de lanches intermedi-

ários práticos que podem ser carregados na bolsa ou na 

mochila sem precisar de refrigeração, que inclui sanduí-

ches/tapioca com recheios proteicos (pastas ovo, ricota, 

pasta de frango, grão de bico, tofu, queijos magros), iogur-

tes com maior teor de proteína ou receitas caseiras como 

crepioca, panquecas e bolos proteicos e salgados de forno 

(“salgado maromba”, esfiha, pastel de forno integral).

A nutricionista diz ainda que existem várias marcas e 

produtos industrializados que podem fazer parte de um 

estilo de vida saudável, desde que haja variedade alimen-

tar, equilíbrio e moderação na ingestão. Entre eles, ela 

destaca alguns lanches proteicos como barras de prote-

ína (30g ou 60g), paçoca com whey protein; shakes de whey 

em pó, atum em lata, sementes de abóbora (50g), snacks 

de edamame (50g), e, ainda, snacks e cookies com prote-

ínas. “Podemos contar com a indústria alimentícia para 

atender ao programa alimentar, manter o foco nos obje-

tivos e variar as preparações. Contudo, devemos sempre 

priorizar a utilização do alimento o mais natural possí-

vel’, deixa o recado. 

E os números revelados pelo estudo impressionam. 

A região metropolitana é responsável pelo consumo de 

mais de 183 mil toneladas deste alimento ao ano; no inte-

rior do estado, este número ultrapassa 174 mil toneladas. 

De acordo com o levantamento, 33% total de biscoitos 

consumidos em 2017 na Grande São Paulo foram do tipo 

seco doce, como maria, maisena e rosquinhas. Em se-

gundo lugar ficaram os salgados tradicionais (água e sal/

cream cracker), com 30,7%, seguidos pelos recheados, 

com 26,5%. No interior do estado o cenário foi 40% do 

tipo seco doce e, praticamente empatados, os salgados 

tradicionais, com 25,4%, e os recheados, com 25,3%.

“Acompanhamos o consumidor desde antes do início 

da crise econômica, com todas as mudanças nos hábitos 

de compras que foram necessárias. Percebemos que os 

biscoitos não saíram da cesta dos brasileiros, apenas acon-

teceram substituições de um tipo com maior valor agrega-

do por outro mais simples. Para 2018, acreditamos na reto-

mada do poder de compra e, consequentemente, diversifi-

cação dos produtos, aumentando o consumo dos cookies, 

recheados especiais, cobertos com chocolate, entre ou-

tros” diz Claudio Zanão, presidente-executivo da ABIMAPI.

EU QUERO BISCOITO!

NUTRIÇÃO & SAÚDE / LANCHES INTERMEDIÁRIO
S
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / PRIMÍCIA DOS PÃES JARDIM PRUDÊNCIA

om uma longa, produtiva e respeitadíssima 

trajetória na panificação paulistana, que já 

contabiliza 42 anos, Basílio Bastos é o que se 

pode chamar de panificador super experiente. 

Nascido em Portugal, de seu currículo empresarial cons-

tam brilhantes participações, como proprietário e sócio, de 

diversas padarias, muitas delas – como é o caso da Ceci e 

a Primícia dos Pães, na Zona Sul de São Paulo –, ainda em 

plena operação, muito em função, sem dúvida, do toque 

pessoal que soube com maestria imprimir à administração 

dessas casas e à construção de suas respectivas marcas ao 

longo de décadas de trabalho competente e dedicado.

C

Ampla, absolutamente linda e bem montada, a Primícia dos Pães Jardim 
Prudência é o mais novo presente que a Família Bastos, tradicionalíssima 
na panificação paulista, entrega à Zona Sul de São Paulo.

OUSADIA  
QUE NÃO SE MEDE

CONSTRUTOR DE CASTELOS. 
Basílio fez questão de grafar na 
parede de sua padaria a frase que 
orienta seu sucesso na vida e nos 
negócios.
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Fotos Marcus Frediani

Porém, há pouco mais de dois anos, desde que foi 

inaugurada, a “menina dos olhos” de Basílio é a Padaria 

Primícia dos Pães Jardim Prudência, um empreendimento 

arrojado que o panificador vem tocando no bairro do Jar-

dim Prudência, também na Zona Sul da capital paulista, 

região que foi criado e estabeleceu desde sempre sua base 

de negócios, e que vem crescendo muito em termos de 

desenvolvimento, empreendimentos imobiliários e, ain-

da, na oferta de novas alternativas de comércio. 

“Foram seis anos de elaboração e de trabalho intenso 

até conseguirmos concluir a construção e abrirmos esta 

nossa nova casa. Criamos o conceito da padaria dentro 

daquilo que a gente queria, orientamos todas as suas di-

visões e espaços e, durante o desenvolvimento do projeto, 

contamos com a ajuda de um escritório de arquitetura e 

um de engenharia, o que muito contribuiu para o sucesso 

da iniciativa”, conta Basílio, com o compreensível orgulho 

de quem conseguiu materializar um grande sonho.

FAMÍLIA UNIDA, NA VIDA E NOS NEGÓCIOS

Apesar dos reflexos da crise econômica, que, infelizmente, 

ainda ocupa lugar de destaque no rol das preocupações 

de Basílio e da maciça maioria dos panificadores paulistas 

e brasileiros, tomando com termômetro a satisfação dos 

clientes, o empreendedor afirma que os negócios da Primí-

cia dos Pães Jardim Prudência, vão indo muito bem. Muitos 

desses consumidores até fizeram – e ainda fazem – ques-

tão de agradecer a ele por ter dado ao bairro essa excelente 

opção de comércio, bem como de cumprimentá-lo pela co-

ragem de montar o gigantesco estabelecimento, com nada 

menos do que cinco andares, contando o subsolo, a loja no 

térreo e mais três superiores, nos quais ficam instalados 

a Administração, a área de Produção, Almoxarifado e de 

Estoque de Embalagens, sem contar o amplo espaço para 

estacionamento de veículos.

E os elogios dos consumidores, naturalmente, se esten-

dem à qualidade dos produtos oferecidos pela casa, tais 

como os itens de panificação e confeitaria, além do bufê de 

almoço e jantar, bufê de café da manhã nos finais de se-

mana e feriados, bem como dos serviços e do atendimento 

sempre cortês e educado de sua equipe de colaboradores. 

“Isso tudo, é claro, com o imprescindível apoio de minha fa-

mília, formada por minha esposa Sandra, meus filhos Caio, 

e sua esposa Juliana Curiel; Lucas; e Juliana, e seu esposo 

Davi, que também se desdobra para dar uma mãozinha na 

padaria nos dias de pico de atendimento. Sem a ajuda deles, 

nada disso seria possível”, finaliza, prestando uma justa e 

merecida homenagem às pessoas que mais ama no mundo.

O BAIRRO DA PRIMÍCIA DOS PÃES JARDIM PRUDÊNCIA
O Jardim Prudência é um bairro nobre na cidade de São Paulo. Com in-

tensa arborização, é vizinho de bairros consagrados da Zona Sul – como 

Vila Mascote, Jardim Marajoara e Chácara Flora –, seu predomínio é ho-

rizontal, composto por muitas mansões e condomínios de alto padrão, 

embora vários novos prédios residenciais também estejam chegando por 

ali. Sua formação é relativamente recente: a consolidação do bairro só se 

estabeleceu na década de 1970, primeiramente com pequenos sobrados 

tipicamente paulistas e, ao longo dos anos seguintes, com a construção 

de casas amplas em lotes espaçosos, que se tornaram uma característi-

ca do bairro, próximas à Av. Vereador João de Luca, extensão natural da 

Vila Mascote.

RESTAURANTE.  
A padaria tem uma enorme 

área para o foodservice.
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A
lgumas pessoas dizem que o empreendedoris-

mo na padaria é um dom inato. Já outras, têm 

a firme convicção de que ele é algo que pode 

ser aprendida e desenvolvida a partir da cons-

trução de uma sólida base de informação e da aplicação 

de conhecimentos estratégicos. Por fim, há quem diga 

também que o melhor empreendedor de todos é o que 

combina ambos os aspectos. Sem dúvida alguma, esse é 

o caso de Márcio Sampaio dos Santos, sócio-proprietário 

com o irmão Michel e o amigo André da Padaria Nonno 

Bello, do bairro Bela Vista, em Osasco. 

Conheça a Nonno Bello, uma das melhores referências de 
padarias de Osasco, a “Cidade Trabalho”.

LUGAR DE GENTE  
MUITO FELIZ

Ele começou bem cedo no ramo. Quando tinha de 14 

para 15 anos, um amigo que tinha uma pequena confeita-

ria na cidade o chamou para ajudar no estabelecimento. 

Já muito responsável para a idade, Márcio começou a tra-

balhar executando as tarefas mais básicas da casa: coisas 

do tipo lavar panelas, organizar a cozinha e por aí vai. “De 

imediato, me apaixonei pela arte da confeitaria. Tanto foi 

assim, que pouco tempo depois, eu passei a atuar como 

confeiteiro no lugar, e ali fiquei por cinco anos”, conta, 

com uma ponta de saudade.

Só que, apesar do esforço e do empenho de ambos, o 

Fotos Tadeu SakagawaMINHA CIDADE, MINHA PADARIA / NONNO BELLO

CASA DE FAMÍLIA. 
Márcio, ao lado 
de sua equipe, 

construindo uma 
história de sucesso.
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negócio acabou não indo em frente. O proprietário fechou 

a confeitaria e decidiu partir para um emprego formal, 

trabalhando como padeiro numa panificadora. E, mais 

uma vez, chamou Márcio, em quem já depositava total 

confiança, para acompanhá-lo, no cargo inicial de assis-

tente e, com a saída do amigo do emprego, passou a ser o 

padeiro e o confeiteiro oficial da casa.

VOVÔ BONITO

Pouco tempo depois, um fato decisivo – a entrada num 

curso de Administração – ajudou a marcar a saída de 

Márcio da categoria de funcionário de padaria para fa-

zer sua entrada, em grande estilo, no rol dos donos de 

padaria. “Eu sempre quis crescer na panificação. E com 

os conhecimentos que adquiri na faculdade, mais algu-

mas economias que havia amealhado, me senti suficien-

temente seguro para dar esse passo”, afirma. E foi assim 

que entrou de sócio com outro amigo na Padaria MM, em 

Osasco, na qual permaneceu por 11 anos, até dar um pas-

so maior ainda para montar a Nonno Bello.

“Quando chegamos aqui, a padaria já existia, mas com 

outro nome. Era uma casa antiga, com boa clientela, mas 

ultrapassada em diversos aspectos. Então, eu, meu irmão 

e meu amigo decidimos fechá-la, para que ela passasse 

por uma reforma total e ficasse exatamente do jeito que a 

gente queria. E foi assim que, com esse novo formato, que 

a reinauguramos há cerca de um ano. E nome, ‘Nonno 

Bello’ (‘Belo Avô’, ou ‘Vovô Bonito’), foi dado em homena-

gem aos nossos avós – tanto os meus e do Michel, quanto 

do André –, que têm origens italianas”, explica o jovem 

panificador.

COM GARRA E COM RAÇA

Moderna e instalada ao longo de uma avenida de grande 

movimento, a Padaria Nonno Bello é, com toda certeza, 

referência na cidade. Embora atenda a um público misto 

composto por moradores e pessoas que passam pelo lu-

gar, a casa, sobretudo, é de frequência familiar. Nos dias 

úteis, o público vem para comprar ali os mais diversos 

produtos – entre eles o pão francês e a deliciosa torta de 

banana, de longe seus campeões de venda –, bem como 

para saborear os pratos de seu bufê por quilo. Já nos finais 

de semana, os clientes – às vezes, famílias inteiras – cos-

tumam lotar a padaria na hora do café da manhã, com 

fila de espera e tudo.

“E assim, juntando teoria e prática, aprendendo com 

garra e fazendo ‘na raça’, estamos construindo uma his-

tória de muito sucesso por aqui. Realmente, apesar do 

pouco tempo de inauguração da casa, estamos muito sa-

tisfeitos com os resultados. E os clientes também mani-

festam essa satisfação com a qualidade da nossa oferta 

de itens e, ainda, com o nosso atendimento, realizado por 

uma equipe ‘nota mil’, altamente motivada e comprome-

tida. Aliás, aqui é um lugar de gente muito feliz!”, finaliza 

Márcio, com um grande sorriso, não sem antes confiden-

ciar que a Nonno Bello é o embrião de uma rede de pa-

darias que ele e seus sócios querem formatar num futuro 

nem tão distante assim.

Osasco é um município brasileiro localizado na Zona 

Oeste da Grande São Paulo. Nascido como um bair-

ro da capital paulista no final do século 19, tornou-se 

município emancipado após um plebiscito em 1962. 

Hoje, mantém importante atividade econômica nos 

setores industrial, comercial e de serviços. Com cerca 

de 700 habitantes, é o sexto mais populoso do estado 

de São Paulo, segundo o IBGE. Além disso, de acordo 

com o último censo, de 2014, Osasco é dona do oitavo 

maior PIB do Brasil, e o segundo maior do estado de 

São Paulo, ficando à frente de muitas capitais brasilei-

ras, sendo, inclusive a cidade não capital com o mais 

alto PIB do Brasil naquele ano. O lema do município 

é “Osasco – Cidade Trabalho”. Seu padroeiro é Santo 

Antônio. Portanto, o dia 13 de junho, data comemorati-

va do santo, é feriado por lá.

A CIDADE DA NONNO BELLO

IPC_819.indd   81 29/08/18   13:13



82 IPC 819    Ago/Set 2018

Muito se discutiu no Brasil sobre a possibilidade de benefi -

ciar o consumidor que, ao efetuar o pagamento de uma 

compra, o faz em dinheiro, em detrimento dos diversos meios 

de pagamentos existentes. A posição da Fundação Procon e do 

Poder Judiciário até então era fi rme no sentido de ser impos-

sível o comerciante praticar preços diferentes dos produtos 

em razão do meio de pagamento, ou seja, independentemente 

da forma de pagamento, o preço do produto seria sempre o 

mesmo. Se o empresário decidisse fazer promoção no preço do 

produto, essa promoção teria que englobar também o preço do 

produto quando pago em cartão de débito, crédito, cheque...

JURÍDICO CÍVEL / MEIOS DE PAGAMENTO

ATENÇÃO REDOBRADA
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Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

A Lei 13.455/2017 e 
a possibilidade de 
diferenciação de 

preços ao consumidor 
em razão da forma de 

pagamento.
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to. Se o empresário panificador entender que lhe é mais 

benéfico conceder um desconto nos produtos comer-

cializados por sua empresa em favor dos consumidores 

quando houver pagamento em dinheiro, a partir da edi-

ção da Lei 13.455/2017, poderá fazê-lo. Essa prática deve 

estar devidamente sinalizada dentro do estabelecimento, 

cumprindo assim o dever de informação imposto pela Lei 

8.078/90, Código de Defesa do Consumidor.

NO CASO DOS CIGARROS

Todavia, o empresário panificador deve tomar cuida-

do, pois tal diferenciação de preço NÃO SE APLICA AO CI-

GARRO. Como é de conhecimento geral, o cigarro possui 

o preço controlado pelo Governo Federal em razão do De-

creto 7.212: 

Art. 220 – Cumpre aos fabricantes assegurar que os 

preços de venda a varejo, à data de sua entrada em vigor, 

sejam divulgados ao consumidor mediante tabela infor-

mativa que deverá ser entregue aos varejistas (Lei 9.779, 

de 1999, art. 16).

§ 1o – Os estabelecimentos varejistas deverão afixar e 

manter em local visível ao público a tabela a que se refere 

o caput, cobrando dos consumidores exatamente os pre-

ços dela constantes.

§ 2o – A não observância ao disposto neste artigo ca-

racteriza descumprimento de obrigação acessória, sujei-

tando-se o varejista, bem como o fabricante, às penalida-

des previstas na legislação.”

Se o empresário 

decidisse fazer 

promoção no preço 

do produto, essa 

promoção teria que 

englobar também 

o preço do produto 

quando pago em cartão 

de débito, crédito, 

cheque...
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É de conhecimento geral que as taxas cobradas pelas 

administradoras dos cartões acabam, muitas vezes, por 

diminuir a margem de lucro do empresário. Por essa ra-

zão, mesmo ignorando as questões de segurança, sem-

pre foi mais benéfico para o empresário receber por uma 

mercadoria vendida em dinheiro do que em cartão. No 

entanto, do outro lado do balcão há o consumidor que, 

em sua maioria prefere efetuar o pagamento de uma 

mercadoria em cartão, seja de débito ou de crédito, por 

vários motivos, tais como prazo para pagamento, facili-

dade, segurança etc. Nada havia para se estimular o con-

sumidor a efetuar o pagamento de uma mercadoria em 

dinheiro. Porém tal situação, a partir da promulgação da 

Lei 13.455/2017, pode ser alterada e o empresário panifi-

cador precisa ficar atento para esse fato.

A LEI 13.455/2017

A Lei 13.455/2017 de 26 de junho de 2017 traz em seu tex-

to a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica autorizada a diferenciação de preços de 

bens e serviços oferecidos ao público, em função do prazo 

ou do instrumento de pagamento utilizado.

Parágrafo único.  É nula a cláusula contratual, estabele-

cida no âmbito de arranjos de pagamento ou de outros acor-

dos para prestação de serviço de pagamento, que proíba ou 

restrinja a diferenciação de preços facultada no caput.”

A citada lei abriu a possibilidade de as empresas pra-

ticarem preços diferentes em razão do meio de pagamen-
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No entanto, com a promulgação da Lei 13.455/2017 a 

discussão sobre o preço de venda dos cigarros voltou à 

tona. Poderia o panificador cobrar preços diferentes do 

consumidor na venda do cigarro? 

Bem, se o pagamento for em dinheiro não resta dúvida 

que pode haver desconto no preço do cigarro, embora a 

margem de lucro desse produto seja mínima. No entanto, 

se o pagamento for realizado por meio de cartão, de débi-

to ou crédito, poderia ser vendido o produto a um preço 

maior do que prevê a tabela oficial?

A Fundação Procon/SP veda a cobrança de preços 

superiores à tabela de cigarros quando esse produto for 

vendido ao consumidor no cartão débito/crédito e aplica 

multas de grande valor aos empresários.

MANDADO DE SEGURANÇA

Para tentar pacificar essa questão e ter uma resposta do 

Poder Judiciário sobre essa questão o SAMPAPÃO impe-

trou MANDADO DE SEGURANÇA contra a FUNDAÇÃO 

PROCON/SP para que a prática de preços diferenciados na 

venda dos cigarros quando da venda no cartão de débito/

crédito seja permitida. No entanto, o citado Mandado de 

Segurança ainda não foi julgado.

Portanto, até o presente momento, não pode haver 

diferenciação de preços em razão do meio de pagamen-

to para os cigarros assim também como não pode haver 

recusa de venda de tais produtos ou imposição de taxa 

mínima em razão do meio de pagamento.

Mas a Lei 13.455/2017 não é obrigatória. Concede o 

desconto para pagamento em dinheiro o empresário 

panificador que entender como benéfica à sua empresa 

tal prática. Outros casos semelhantes foram julgados no 

mesmo sentido pelo Poder Judiciário. E certamente mui-

tos outros casos serão levados a nossos Tribunais para 

estes decidam a questão.

CONCLUSÃO

Procuramos expor brevemente o assunto, de forma a ex-

plicar ao panificador que a Lei 13.455/2017 veio para esti-

mular o pagamento em dinheiro. Se a prática se consoli-

dar pode ser uma forma das administradoras de cartões 

diminuírem suas taxas.

Deve o empresário panificador ter em mente que a di-

ferenciação de preços em razão do meio de pagamento é 

um benefício para o consumidor que paga em dinheiro 

e não uma penalidade para o consumidor que paga com 

cartão. Não pode o consumidor ser cobrado a maior por 

pagar em cartão, mas, o consumidor que efetuar o paga-

mento em dinheiro pode ser beneficiado por um desconto 

no preço final do produto.

Dessa forma, procuramos esclarecer dúvidas evitando 

que alguma padaria entenda que está obrigada a conce-

der o desconto para pagamento em dinheiro e evitar au-

tuações em razão de venda de cigarros.

JURÍDICO CÍVEL / MEIOS DE PAGAMENTO

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.

Não pode o consumidor 

ser cobrado a maior por 

pagar em cartão, mas, o 

consumidor que efetuar 

o pagamento em dinheiro 

pode ser beneficiado por 

um desconto no preço final 

do produto.

S
to

ck
Fr

ee

IPC_819.indd   84 29/08/18   13:13



85Ago/Set 2018    IPC 819

JURÍDICO TRABALHISTA / CONTRATOS DE TRABALHO

NOVOS 
TEMPOS, 

NOVAS 
RELAÇÕES

FecomercioSP orienta sobre contratações para trabalho intermitente, 
prestadores de serviços e teletrabalho.

Face às mudanças instituídas pela Reforma Trabalhis-

ta, uma grande dúvida dos empresários gira em torno 

da melhor forma de identifi car e escolher entre os novos 

tipos de contrato regulamentados por ela.

Bem, começando pelo começo, segundo informa a 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo (FecomercioSP), entre as novas mo-

dalidades, a Reforma Trabalhista criou a jornada intermi-

tente. Nos termos da lei, considera-se como intermitente 

os períodos nos quais a prestação de serviços, com subor-

dinação, não é contínua. Esse tipo de contrato deve ser 

fi rmado por escrito, com especifi cação do valor da hora de 

trabalho (nunca inferior à hora de trabalho do piso da ca-

tegoria/salário mínimo, quando não existente represen-

tação sindical, bem como outros funcionários que exer-

çam a mesma função em atividades idênticas na mesma 

empresa), e o empresário deverá convocar o empregado 

com antecedência de três dias.

A empresa que contratar o trabalhador na modali-

dade intermitente sofrerá a incidência dos encargos tra-

balhistas de férias proporcionais mais um terço, décimo 

terceiro salário proporcional, repouso semanal remune-

rado, adicionais legais, FGTS e Previdência, além da licen-

ça de férias. Portanto, são mantidos os direitos relativos 

ao empregado contratado em regime regular. A diferença 

consiste na forma de pagamento do trabalhador intermi-

tente, que terá a remuneração e os respectivos refl exos 

quando efetivamente for remunerado pelo trabalho.

Empregador e empregado terão liberdade para ajus-

tar no contrato o local da prestação do serviço, os turnos 
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JURÍDICO TRABALHISTA / CONTRATOS DE TRABALHO

de trabalho e as formas de convocação e de reparação 

recíproca, quando houver cancelamentos de serviços 

previamente agendados. A recusa do empregado convo-

cado não implicará qualquer punição, até porque, com a 

possibilidade de ser convocado por vários empregadores, 

é possível que o trabalhador não tenha disponibilidade 

para determinados períodos de trabalho.

AUTÔNOMO E TELETRABALHO

O trabalho autônomo é uma modalidade comercial para 

prestação de serviços e pode ter contrato firmado por pra-

zo determinado, indeterminado ou por demanda. Autô-

nomo, por definição, é aquele que exerce atividade por 

sua conta e risco, capaz de determinar as próprias nor-

mas de conduta sem se submeter a imposições de ter-

ceiros. Portanto, goza de plena liberdade administrativa 

para contratar.

Os contratos firmados com o autônomo se traduzem 

em relações comerciais. Pelas novas regras, mesmo se o to-

mador contratar um autônomo que presta serviços apenas 

a ele, não existirá vínculo de emprego. Da mesma forma, se 

o autônomo se dedicar exclusivamente a um cliente, isso 

não descaracteriza sua autonomia. Reforça-se que o trata-

mento jurídico atribuído ao contrato de autônomo depen-

derá do atendimento das formalidades legais.

Já o teletrabalho é aquele em que a prestação de ser-

viços ocorre, na maioria das vezes, fora das dependências 

do empregador, de forma remota, por meio de redes de 

internet e telecomunicação e que não necessariamente 

é home office. Cada contrato deve especificar como ocor-

rerá o serviço prestado. A modalidade de trabalho já era 

fundamentada no artigo 6º da CLT, mas não tinha regras 

específicas detalhadas na legislação. Com a Reforma Tra-

balhista, ele se torna um tipo de contrato especial de tra-

balho e ganha regras próprias.

Esse formato de contratação ganhou notoriedade nos 

últimos tempos pela possibilidade de otimizar recursos 

da empresa e tempo, aproveitando vantagens tecnológi-

cas e gerando impactos na mobilidade urbana. Para as 

partes, o contrato é vantajoso, pois, de um lado, o empre-

gador poderá reter e atrair novos talentos que valorizem 

modelos de trabalho mais flexíveis, bem como diminuir 

investimentos com infraestrutura, atrasos ou até mes-

mo riscos de acidentes de percurso, por exemplo, poden-

do contar com melhor desempenho do empregado. Já 

para os trabalhadores, os ganhos de qualidade de vida, 

disponibilidade de horários alternativos e as reduções 

de tempo de deslocamento, gastos pessoais e estresse 

são fatores que contribuem para a escolha de novos tra-

balhos. O desenvolvimento tecnológico e o surgimento 

de novos modelos de negócios impulsionaram essa ten-

dência. Por isso, tornou-se necessário que a legislação 

avançasse de forma a contemplar novas modalidades  

de trabalho.

JORNADAS DE TRABALHO

A jornada de trabalho também poderá ser decidida via ne-

gociação, permitindo que as entidades sindicais definam a 

jornada de seus representados de acordo com a necessida-

de das categorias. Isso proporciona melhor gestão e mais 

produtividade – observados os limites constitucionais.

Entre a normas que sofreram ajustes estão as jorna-

das 12 por 36, devidamente inseridas na legislação, que 

passam a ser um novo instrumento de jornada para em-

pregados e empregadores; e o regime parcial de trabalho, 

que passa a admitir até 30 horas semanais, veda a pres-

tação de horas extras – ou 26 horas de trabalho sema-

nais – e permite a realização de até seis horas extras por 

semana, podendo ser compensadas na semana seguinte 

(não o sendo, deverão ser quitadas na folha de pagamen-

to). Ainda com relação à jornada parcial, houve mudança 

na forma de concessão das férias, que restou equiparada 

aos empregados regulares, ou seja, de até 30 dias, poden-

do converter um terço do período de férias em abono pe-

cuniário. Para a FecomercioSP, a alteração é positiva, pois 

permite maior manejo das partes na implementação de 

jornadas e possibilita a adoção desse regime em diversos 

ramos de atividade.

Os contratos firmados com o autônomo se traduzem em relações comerciais. Pelas 

novas regras, mesmo se o tomador contratar um autônomo que presta serviços 

apenas a ele, não existirá vínculo de emprego.
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CONEXÃO FIESP / EMPREGO 

O Programa Indústria Paulista Mais Competitiva (IP+C) 

é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Es-

tado de São Paulo (FIESP) e do SENAI São Paulo, desenvol-

vida para aumentar a produtividade da indústria paulista 

por meio da implementação de ações, rápidas e eficientes, 

de melhoria de processos produtivos, utilizando técnicas 

de manufatura enxuta, eficiência energética e, também, 

ações rumo à Indústria 4.0. 

Com esses focos, ele oferece um poderoso ferramental 

analítico para compreender melhor a indústria paulis-

ta e seu grau de competitividade setorial e regional, não 

somente com um olhar diagnóstico, mas principalmente 

para extrair análises prognósticas que suportem decisões 

junto aos diferentes públicos-alvo como empresários, in-

vestidores, formuladores de políticas públicas, sindicatos, 

pesquisadores acadêmicos, entre outros, para que as me-

lhores decisões possam ser tomadas a partir de dados e 

informações relevantes e atualizadas. 

Em outras palavras, um amplo e completo arsenal de 

conhecimentos – muito válido também para os peque-

nos e médios empresários, como os donos de padarias, 

por exemplo –, capaz de oferecer ao empreendedor um 

painel orientativo completo, que vai do estudo de ações 

no próprio estabelecimento para se obter ganhos signifi-

cativos de produtividade usando técnicas de Manufatura 

Enxuta, passando pela promoção de ações especializadas 

com foco em técnicas de eficiência energética para redu-

ção de consumo e de despesas com energia, até chegar 

à realização de ações para aumento e sustentabilidade 

Programa da FIESP/
SENAI São Paulo 
instrumentaliza 
empreendedores para 
a busca de melhores 
resultados em seus 
negócios.

da produtividade, por meio de upgrade tecnológico com o 

monitoramento do processo em tempo real e mudança 

da cultura na gestão do negócio.

ATLAS DE COMPETITIVIDADE

E quando o assunto é competitividade, a FIESP também 

coloca à disposição dos interessados o aplicativo de con-

sulta online o “Atlas da Indústria Paulista do Estado de São 

Paulo” (apps2.fiesp.com.br/atlas/Atlas/manual.pdf), que 

integra séries históricas de dados e informações estatísti-

cas segmentadas por setores industriais e regionalmente 

por municípios e regiões do estado, e ainda outras variá-

veis socioeconômicas para todos os municípios paulistas. 

Sua consulta se dá de forma intuitiva com poucos pas-

sos, onde o usuário escolhe as variáveis pertinentes a sua 

consulta e pode realizar o cruzamento de diversas variáveis 

ao mesmo tempo, e dessa forma, obter os resultados em 

forma de planilha eletrônica ou de forma visual em mapas 

temáticos por meio de camadas de cores conforme a inten-

sidade dos resultados. As aplicações para o desenvolvimen-

to de políticas de desenvolvimento industrial são enormes, 

pois o Atlas permite identificar a distribuição dos setores e 

portes nas regiões, contribuindo para a avaliação, adequa-

ção e priorização de ações, analisando temas como investi-

mentos, capital humano e formação de Recursos Humanos, 

tecnologia e monitoramento da competitividade. 

Saiba mais, cadastre-se e participe do Programa In-

dústria Paulista mais Competitiva! O endereço do site é o 

industriamaiscompetitiva.sp.senai.br.

POR UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA

PROGRAMA IP+C.  
Poderoso ferramental 
analítico para compreender 
melhor a indústria paulista.
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A saúde financeira é o alicerce de qualquer negócio. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), 60% das pequenas e médias empresas 

fecham antes mesmo de completar cinco anos de fun-

cionamento. Esse cenário é ocasionado, principalmente, 

por falta de planejamento adequado e má organização 

de finanças.

Pedimos a um especialista – Fernando Castro, CEO da 

JoyPay, fintech de máquinas de cartões – algumas dicas 

que podem auxiliar os empreendedores que estão ini-

ciando nesta empreitada. Confira!

Tenha um plano de negócios claro e bem definido –  

Ter um bom plano de negócio é importante para deter-

minar objetivos e estratégias da organização. Com ele, o 

SEU DINHEIRO / ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA 

COLOCANDO ORDEM NA CASA
empreendedor pode validar o modelo de negócio perio-

dicamente, manter a organização financeira em ordem, 

traçar parcerias, mapear concorrentes e, também, medir 

o andamento do negócio. “Quanto mais detalhado o plano 

estiver, menos possibilidades de problemas na gestão e 

manutenção do negócio”, explica Fernando.

Mensure resultados da execução – A avaliação perió-

dica de resultados é imprescindível para manutenção do 

negócio. Esse acompanhamento possibilita que o empre-

endedor perceba eventuais desvios de percurso a tempo, 

além de identificar pontos positivos e negativos do plane-

jamento e corrigi-los.

Atenção ao fluxo de caixa – Ter controle de todas 

as entradas e saídas de dinheiro da empresa é essencial 

para a realização de verificação e análise mais eficiente 

da situação atual das movimentações e, assim, manter a 

saúde financeira do negócio. Nesse ponto, outra dica pri-

mordial é a de nunca misturar contas pessoais com as 

corporativas.

Estabeleça a estratégia de precificação de acordo 

com custos de transações – Outro ponto de atenção é em 

relação às opções de pagamento que o estabelecimento 

irá oferecer. O pequeno e médio empreendedor precisa 

entender qual é o custo real das transações de vendas 

realizadas, principalmente nas modalidades débito, cré-

dito e parcelado, para precificar seus produtos e serviços 

de forma correta, sem prejudicar as finanças do negócio. 

Tenha crédito para eventuais necessidades financei-

ras – Mesmo com as projeções de custos e do investimen-

to inicial necessário realizadas previamente, é possível 

que o empreendedor tenha algum imprevisto durante 

a empreitada e, por isso, é essencial que tenha crédito 

aprovado como garantia, para evitar maiores problemas 

financeiros que possam inviabilizar a continuidade da 

operação.

Realize parcerias estratégicas – Além de serem im-

portantes para geração de novos negócios e implementa-

ções de outras soluções ao negócio, as parcerias também 

podem auxiliar na redução de custos das empresas já 

que, de acordo com Fernando, podem ser oportunidades 

de diminuição de gastos na compra de insumos e na con-

tratação de mão de obra, por exemplo.

Especialista aponta principais 
passos para garantir a saúde 
financeira de um empreendimento.
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FLUXO DE CAIXA. Ter controle de todas as entradas e saídas de 
dinheiro da empresa é essencial para manter a saúde financeira 
do negócio.
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CIPAN PROMOTES ALTERNATIVE MEETING IN PERU
HERE COMES THE 31ST EDITION OF CONGREPAN 
With the support and participation of SAMPAPÃO, the Brazilian 
Association of the Bakery and Confectionery Industry (ABIP) 
will promote, from September 26th to 30th, at Costão do 
Santinho, in Florianópolis/SC, the 31st edition of CONGREPAN 
- Brazilian Congress of the Bakery and Confectionery 
Industry, which will focus on "Success Revenue: Healthy Food, 
Automation and Productivity". The program will also include 
two more important events in the sector: 3º Congrejovem - 
meeting with content specifically aimed at heirs of baking, 
between 16 and 30 years old - and the Inter-American Congress 
of Bakery and Confectionery, promoted by the Inter-American 
Confederation of Industry Bread (CIPAN). "It will be four days 
of intense programming, with the rich participation of big 
names in national and international baking. With well-defined 
focuses, we will work on the trends and innovations that will 
ensure quality leaps in baked goods and confectionery, as well 
as increasing productivity in the sector, not only in Brazil but 
also in the Americas”, says SAMPAPÃO President Antero José 
Pereira, who also holds the positions of President of CIPAN, 
vice president of the International Union of Bakeries and 
Confectionery (UIBC) and Vice-President of ABIP.

AQUÍ VIENE LA 31A EDICIÓN DE CONGREPAN
Con el apoyo y la participación de SAMPAPÃO, la Asociación 
Brasileña de la Industria de Panadería y Confitería (ABIP) 
promoverá, del 26 al 30 de septiembre, en Costão do Santinho, 
en Florianópolis / SC, la 31ª edición de CONGREPAN - Congreso 
Brasileño de la Panadería y la industria de confitería, que 
se centrará en "Ingresos exitosos: alimentos saludables, 
automatización y productividad". El programa también incluirá 
dos eventos más importantes en el sector: 3º Congrejovem 
- encuentro con contenido específicamente dirigido a los 
herederos de la panadería, entre 16 y 30 años - y el Congreso 
Interamericano de Panadería y Confitería, promovido por la 
Comisión Interamericana Confederación de Pan de la Industria 
(CIPAN). "Serán cuatro días de intensa programación, con la 
rica participación de grandes nombres en panadería nacional e 
internacional. Con enfoques bien definidos, trabajaremos en las 
tendencias e innovaciones que garantizarán saltos de calidad 
en productos de panadería y pastelería, así como como el 
aumento de la productividad en el sector, no solo en Brasil sino 
también en América ", dice el Presidente de SAMPAPÃO Antero 
José Pereira, quien también ocupa los cargos de Presidente de 
CIPAN, vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderías y 
Confitería (UIBC) y Vicepresidente de ABIP.

LUNCH WITH THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
SAMPAPÃO's Board of Directors was present at a FIESP 
luncheon, held on July 30th, whose main guest was the 
President of the Republic, Michel Temer. The meeting was 
important to accompany the actions of government in the 
dismissal of business, especially the small and medium-sized, 
as is the case of the vast majority of bakeries. José Ricardo Roriz, 
acting chairman of the two entities, welcomed the participants 
and thanked Temer for accepting the invitation for lunch, 
which he said would be a great opportunity to reflect together 
on some relevant aspects of the current moment in that 
Brazilian society lives and much of what can be done in these 
months that are lacking for the end of the government. Roriz 
highlighted structuring reforms like the SGP of the spending 
growth ceiling, as part of the fight against the fiscal imbalance. 
After hearing the participants' statements, Temer undertook 

to hold meetings in Brasilia to discuss issues related to food 
labeling and investments in civil construction.

ALMUERZO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La Junta Directiva de SAMPAPÃO estuvo presente en un almuerzo 
de FIESP, celebrado el 30 de julio, cuyo principal invitado fue 
el Presidente de la República, Michel Temer. La reunión fue 
importante para acompañar las acciones del gobierno en el 
despido de empresas, especialmente las pequeñas y medianas, 
como es el caso de la gran mayoría de las panaderías. José 
Ricardo Roriz, presidente en funciones de las dos entidades, 
dio la bienvenida a los participantes y agradeció a Temer por 
aceptar la invitación para el almuerzo, que dijo que sería una 
gran oportunidad para reflexionar juntos sobre algunos aspectos 
relevantes del momento actual en que la sociedad brasileña 
vive y mucho de lo que se puede hacer en estos meses que 
faltan para el final del gobierno. Roriz destacó las reformas 
estructurales como el SGP del techo de crecimiento del gasto, 
como parte de la lucha contra el desequilibrio fiscal. Después 
de escuchar las declaraciones de los participantes, Temer se 
comprometió a celebrar reuniones en Brasilia para discutir 
cuestiones relacionadas con el etiquetado de los alimentos y las 
inversiones en la construcción civil.

SAMPAPÃO PARTICIPATES IN ENAI 2018
SAMPAPÃO was present in the National Industry Meeting 
(ENAI), held on July 3 in Brasília / DF, organized by the National 
Confederation of Industry (CNI), bringing together businessmen, 
trade unions and industrial federations. During the event, 
business leaders met to align positions, focusing on the 
defense actions of the national industry and increasing the 
sector's competitiveness. The eleventh edition of ENAI had the 
theme "Brazil 2019-2022: Industry and the new government", 
and promoted the dialogue on strategic issues such as the 
fourth industrial revolution (Industry 4.0), competitiveness, 
technological innovation, education and productivity. The priority 
is to promote debate and reflection on the scenario that will be 
faced by the new government and industry and, consequently, 
the Brazilian economy. Present at the meeting, the President of 
the Republic Michel Temer counted the advances of the Labor 
Reform and outsourcing, and punctuated the Social Security and 
Tax Reforms as priorities for the development of Brazil.

SAMPAPÃO PARTICIPA EN ENAI 2018
SAMPAPÃO estuvo presente en el Encuentro Nacional de 
la Industria (ENAI), realizado el 3 de julio en Brasilia / DF, 
organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), 
que reúne a empresarios, sindicatos y federaciones industriales. 
Durante el evento, los líderes empresariales se reunieron para 
alinear los puestos, centrándose en las acciones de defensa 
de la industria nacional y el aumento de la competitividad del 
sector. La undécima edición de ENAI tenía el tema "Brasil 2019-
2022: Industria y el nuevo gobierno", y promovió el diálogo sobre 
cuestiones estratégicas como la cuarta revolución industrial 
(Industria 4.0), la competitividad, la innovación tecnológica, 
la educación y la productividad. La prioridad es promover 
el debate y la reflexión sobre el escenario que enfrentará el 
nuevo gobierno y la industria y, en consecuencia, la economía 
brasileña. Presente en la reunión, el Presidente de la República 
Michel Temer contó los avances de la Reforma Laboral y la 
tercerización, y puntuó la Seguridad Social y las Reformas 
Tributarias como prioridades para el desarrollo de Brasil.
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Investir em inovação não precisa ser algo tão complicado. Por 

meio da sua parceria com o SAMPAPÃO, o Desenvolve SP ofere-

ce aos panificadores associados linhas de crédito que os ajudam 

não só a identificar as oportunidades do mercado por meio da 

inovação, como também a deixar sua empresa ainda mais pro-

dutiva e competitiva, com o uso de maquinários e equipamentos 

atualizados, bem como por meio de reformas de ampliação e para 

dar um upgrade no visual de suas casas.

Agora, um lançamento colocado à disposição dos interessados é 

o Crédito Digital, uma modalidade voltada às pequenas e médias 

empresas que planejam investir na recomposição de estoques, 

compra de insumos e matérias-primas necessárias para ativida-

des do seu dia a dia, com aprovação em até dois dias úteis. 

SERVIÇOS

Taxa: A partir de
1,20% ao mês (TLP x 1,08 ao ano)*

Prazo:
36 meses**

Carência: de
3 meses

* Condições do financiamento sujeitas a alterações, consulte no site. | ** Incluindo carência.

Taxa: A partir de
0,81% (TLP acrescido de 0,38%) ao mês*

Prazo:
120 meses**

Carência: de
24 meses

* Condições do financiamento sujeitas a alterações, consulte no site. | ** Incluindo carência.

A INOVAÇÃO AO ALCANCE 

DOS PANIFICADORES
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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)

CONFIRA A RELAÇÃO DE CURSOS 
BÁSICOS DA ESCOLA IDPC PARA 2017

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

CONFEITARIA E MERCEARIA CINCO COQUEIROS – EIRELI 
R. Ana de Lourdes, 26 – Vila Sabrina – São Paulo/SP

MOOCA PÃES E DOCES LTDA. 
R. Dr. João Batista de Lacerda, 301 – Quarta Parada – São Paulo/SP

RESTAURANTE ESTRELA DO PAN – EIRELI 
R. Liberato Luís Tavares, 18/32 – Parque Panamericano – São Paulo/SP

RESTAURANTE E PADARIA BELLA CASA – EIRELI 
R. Marcelino Pinto Teixeira, 184 – Parque Industrial Ramos de Freitas 
– Embu das Artes/SP

SERRA DA VILA COMÉRCIO DE PÃES E ALIMENTOS 
R. da Quitanda, 151 – Centro – São Paulo/SP

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

CRÉDITO DIGITAL 

A novidade vem se juntar à linha de crédito BNDES MPME Ino-
vadora, também oferecida pelo Desenvolve SP, para quem precisa 

de crédito para introduzir novas tecnologias ou processos inova-

dores na produção ou prestação de serviços de sua empresa.

BNDES MPME INOVADORA

Conheça as linhas de crédito do Desenvolve SP e tire seu projeto do 

papel! Faça já uma simulação do financiamento ideal para sua em-

presa no endereço www.desenvolvesp.com.br/simulador-empresas. 

SERVIÇO: Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista
Telefone: (11) 3123-0464 – e-mail: atendimento@desenvolvesp.com.br 

Ouvidoria: 0800-770-6272
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