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EDITORIAL

COMPROMISSO RENOVADO

Q ualquer que seja o resultado de uma eleição, inde-
pendentemente de qual candidato será elevado à 

condição de governo e exercer o seu mandato, a propos-
ta de trabalho que ele deve passar a desempenhar tem 
sempre muito mais a ver com mudança do que com con-
tinuidade. E eu explico o porquê: sempre existe um jeito 
de melhorar o que pode ser feito, erradicando erros do 
passado e propondo coisas novas para o presente e para o 
futuro. Em outras palavras, mesmo o que vem dando cer-
to pode ser sempre melhorado, considerando as mudan-
ças que os novos tempos também sempre nos impõem.

Contudo, embora no topo da pirâmide tudo possa pa-
recer novo e rimar com a evolução – e é assim que as 
coisas têm que ser –, certos valores fundamentais que 
alicerçam a sua base permanecem imutáveis, tais como 
a força do caráter, o poder transformador do trabalho, a 
honestidade como mãe de todas as virtudes e, sobretudo, 
o amor pela Pátria e o respeito por aqueles que deposita-
ram, por meio do voto, sua confiança e suas esperanças 
no candidato eleito.

E posso falar isso de cátedra, uma vez que, ao longo 
de minha carreira como representante de uma classe tão 
nobre de profissionais quanto a dos panificadores, tive a 
oportunidade de vivenciar pessoalmente várias eleições, 
e conheço muito bem o peso do compromisso que tal res-
ponsabilidade coloca sobre os ombros de alguém que é 
democraticamente escolhido para desempenhar um car-
go de comando, quer seja este no âmbito de uma nação, 
quer seja naquele de uma entidade como o SAMPAPÃO. 
Claro, existem diferenças marcantes entre um e outro, 
mas a base composta pelos valores fundamentais que 

mencionei no parágrafo acima vale para ambos.
E essa consciência está cada vez mais vívida ao lon-

go de minha trajetória como dirigente setorial, até por-
que não fujo ao chamado de meus pares para, juntos, 
enfrentarmos novos desafios e proporcionarmos novas 
conquistas para os associados de nossas entidades de 
classe. Recentemente, durante a realização do Congres-
so Interamericano de Panificação e Confeitaria da Con-
federação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN) 
– evento promovido em paralelo ao 31º Congrepan, em 
Florianópolis –, tive a honra de ser reeleito como pre-
sidente dessa entidade de fulcro e representatividade 
internacional. Porém, muito mais do que encher meu 
coração de satisfação e alegria, tal fato só renova o meu 
compromisso de seguir adiante, rumo ao futuro e ao en-
contro de novas vitórias, de mãos dadas com os panifi-
cadores das Américas, que em mim depositaram, mais 
uma vez, seu voto de confiança.

A todos e cada um deles o meu muito obrigado. Sabe-
rei respeitar tal distinção, trabalhando com ainda mais 
afinco para estreitar os laços que nos unem, a fim de pro-
mover não só a continuidade do desenvolvimento e do 
crescimento de nosso setor no âmbito do amplo território 
de abrangência da CIPAN, mas, também – e mais do que 
tudo – no sentido de estimular e promover as mudanças 
que tanto necessitamos para seguir em frente e sermos 
ainda mais eficientes e competitivos face aos novos de-
safios que já batem à nossa porta. E, claro, para sermos 
ainda mais felizes no cumprimento de nossa missão de 
produzir o mais sagrado dos alimentos: o pão.

Um forte abraço!

Na política, no associativismo e na vida, é preciso respeitar 
e reforçar constantemente nossas alianças com os valores 
fundamentais que edificam a nobreza de nosso caráter, e 
com aqueles que nos escolhem para representá-los. 

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

IPC_820.indd   3 10/10/18   16:31



4 IPC 820    Out/Nov 2018

SEDE: Rua Santo Amaro, 313 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01315-001 – Fone: 11 3291-3700 – Fax: 11 3106-9867  CONSULTE NOSSO SITE:  
http://www.sindipan.org.br  E-MAILS: PRESIDENTE: presidente@sindipan.org.br – VICE-PRESIDENTE: aipan@sindipan.org.br – GERENTE EXECUTIVO:  
gerente@sindipan.org.br – JURÍDICO CÍVEL: civel@sindipan.org.br – JURÍDICO TRABALHISTA: trabalhista@sindipan.org.br – MARKETING: assessoria@sindipan.org.br – 
INFORMÁTICA: informatica@sindipan.org.br – REVISTA IPC: revista@sindipan.org.br – SECRETARIA: secretaria@sindipan.org.br

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ÁREA TRABALHISTA

ATENDIMENTO: de segunda a  
sexta-feira, das 16h às 18h

CHEFE DE DEPARTAMENTO: Marcelo 
Ramos de Andrade

ADVOGADO: Mirian Liviero, Franciny 
To�oli e José Carlos Rister

DEPARTAMENTO JURIDICO CÍVEL, 

CRIMINAL E TRIBUTÁRIO 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

ATENDIMENTO: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 h.

ADVOGADOS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO:

Irineu Carlos Martins

MEDICINA DO TRABALHO:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde 
Ocupacional e Clínicas – Dr. Amauri 

Mesquita

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:

Dr. Armênio Soares Ferreira Jr. 
e Dra. Angela Lullo Ferreira

ASSESSORIA DE IMPRENSA: 
Dorotéia Fragata

REGISTRO DE MARCAS E PATENTES: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi
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CONFEITARIA DE SÃO PAULO
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Diretor Financeiro Adjunto:  
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SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Antonio Portugal da Silva
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José Simões Baeta
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PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA  

DE SÃO PAULO
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PRESIDENTE: Antero José Pereira
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Diretor Administrativo Adjunto:  
Valdeir Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira Martins
Diretor Financeiro Adjunto:  

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Diretor Social: João Lucas Dias Gonçalves

Diretor Técnico:  
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio:  
Delcino Pedro dos Santos

Diretor de Marketing:  
Antonio Carlos Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob  
de Magalhães Correa

SUPLENTES DA DIRETORIA
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins
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Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira
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Rogério Shimura
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CONSELHO FISCAL
Antonio Rodrigues Ferreira

Pedro Paulo Sobrinho
Manuel Rodrigues Antunes Leal

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
Armênio Soares Ferreira

Ronaldo Amaro Macarrão 
Marcelo da Costa Fernandes

DIRETORES NOMEADOS
Hermínio Alonso Bernardo
Andreia Roldão Perestrelo

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

GESTÃO 2017-2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE: Antero José Pereira

VICE PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO: 

Carlos Elias Gonçalves Perregil

CONSELHO ADMINISTRATIVO –
MEMBROS EFETIVOS

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Julio Cesar Dinis
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Rubens Casselhas
Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos 

CONSELHO CONSULTIVO MEMBROS EFETIVOS
José Ricardo de Caires

João Lucas Dias Gonçalves
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

Christian Mattar Saigh
João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório de Farias

CONSELHO CONSULTIVO MEMBROS 

SUPLENTES

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos
Carlos Gonçalves Teixeira
Valdeir Antônio de Jesus

Eduardo José Manuel Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota
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André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini
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Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR EXECUTIVO
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

TESOUREIRO
Carlos Gonçalves Teixeira

SECRETÁRIO
Marcelo da Costa Fernandes

FUNDIPAN

IDPC

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

GESTÃO 2017-2021

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
Antero José Pereira

VICE PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA:
Manoel Alves Rodrigues Pereira

DIRETOR FINANCEIRO:
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

SUPLENTE DIRETOR FINANCEIRO
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SECRETÁRIO
Júlio César Dinis

CONSELHO FISCAL – MEMBROS EFETIVOS
Antonio Rodrigues Ferreira

Marcelo da Costa Fernandes
Pedro Paulo Sobrinho

CONSELHO FISCAL MEMBROS SUPLENTES
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Custódio dos Santos Rodrigues Vale
João Diogo

CONSELHO GESTOR
Alfredo Carreira dos Santos

André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro 

Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil

Carlos Gonçalves Texeira 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

José Augusto Caseiro 
José Borges Pereira

José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis

Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
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A FESTA É SUA, PANIFICADOR!
O SAMPAPÃO tem o prazer de convidar você, pani-

ficador, e sua família para o Encontro dos Panifica-

dores, que acontece no dia 21 de outubro, domingo, 

no Clube de Campo CERIPAN, em Ibiúna/SP. Venha 

participar de mais esta confraternização de nossa 

categoria com muita descontração, atrações mu-

sicais e um delicioso almoço, que trará no cardápio 

costela de chão e porco no rolete. Reserve já os seus 

convites ligando para a Sandra ou para Ivelise no  

(11) 3291-3700, ou enviando um e-mail para o endereço  

eventos@sindipan.org.br.

Tudo pronto para as comemorações do Dia Mundial do Pão, 

em São Paulo. No dia 14 de outubro, acontece no Ibirapuera a 

2a edição da “Corrida do Trigo”, uma realização do SAMPAPÃO, 

em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias do 

Trigo (ABITRIGO), com o Sindicato da Indústria do Trigo no 

Estado de São Paul (SINDUSTRIGO) e com a Associação Bra-

sileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães 

& Bolos Industrializados (ABIMAPI). Já no dia 16 de outubro, 

será realizada a tradicional comemoração do SAMPAPÃO em 

homenagem à data, na Av. Paulista, em frente ao prédio da 

FIESP, com a tradicional distribuição ao público de pães fran-

ceses, bem como de bebidas da FEMSA e produtos da Seara, 

patrocinadores do evento.

COMEMORAÇÕES NO RADAR
No dia 15 de agosto, o pre-

sidente do SAMPAPÃO 

Antero José Pereira parti-

cipou de uma entrevista 

no programa Via Paulista, 

da Rádio Trianon, apresen-

tado pela radialista Adria-

na Cambaúva. Na ocasião, 

o executivo-chefe das 

entidades teve a oportu-

nidade de falar sobre atu-

alidades e tendências da 

panificação, sobre o novo conceito de padarias, que é 

modelo para todos os estabelecimentos dessa cate-

goria não só no Brasil, como no mundo, e, ainda, sobre 

alguns problemas relacionados ao setor, como a ques-

tão da venda do pão clandestino, que preocupa não só 

em razão da concorrência desleal que exerce sobre os 

panificadores, como também coloca em risco a saúde 

da população, em função da condição precária que os 

itens são produzidos e comercializados. “A fiscalização 

precisa ficar mais atenta ao controle dessa situação”, 

deixou o recado o presidente Antero.

SAMPAPÃO NA RÁDIO
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Última chamada para os jornalistas amigos e parceiros da 

panifi cação: terminam no dia 31 de outubro as inscrições 

gratuitas para o Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo 2018, 

criado para homenagear os jornalistas e as melhores repor-

tagens sobre o pão e a panifi cação publicadas ou veicula-

das na “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica”, as três 

categorias do concurso. Os primeiros colocados em cada 

uma delas receberão uma passagem de ida e volta para Pa-

ris/França, mais 1.500 euros para hospedagem e despesas 

pessoais; os segundos, uma passagem de ida e volta para 

Lisboa/Portugal, mais 1.000 euros; e os terceiros, uma pas-

sagem para Buenos Aires/Argentina, mais 500 dólares. Es-

tão previstas, também, menções honrosas aos quartos e 

quintos colocados em cada uma das três categorias, serão 

agraciados com tablets. 

CORRA, QUE AINDA DÁ TEMPO!

Dentro da programação do Ciclo de Palestras do 

SAMPAPÃO – iniciativa que conta com apoio do Depar-

tamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera 

FIESP –, foi realizada no dia 25 de setembro, no auditó-

rio das entidades, a palestra “Como Inovar na Padaria”, a 

cargo do professor e especialista em Gestão da Inovação 

e Design Thinking na Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM/SP), Marcelo Pimenta. No encontro, 

Marcelo falou sobre as novas tecnologias, a sociedade 

conectada e sobre o novo poder das redes e da colabora-

ção exigem uma decisão de todas as organizações: inovar 

ou morrer. “Por isso, sensibilizar positivamente os panifi -

cadores sobre essas novas propostas, conceitos e mo-

delos é algo necessário e, diria mais, absolutamente im-

prescindível”, afi rma Marcelo, deixando bem claro de que 

é melhor ser agente de mudança do que ser reativo a ela.

FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ
Após o lançamento da 4a edição de sua Campanha de 

Arrecadação de Brinquedos Novos, o Comitê Femini-

no do SAMPAPÃO se prepara para fazer, em outubro, 

a distribuição dos brinquedos arrecadados para a ga-

rotada de 0 a 6 anos da Pastoral da Criança da Igreja 

Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul de São Paulo. 

As doações em brinquedos e em dinheiro para com-

prá-lo foram recebidas na sede do SAMPAPÃO, e serão 

entregues aos pequenos numa grande festa organiza-

da pela Pastoral, com o apoio das entidades.

CARA A CARA COM 
A INOVAÇÃO

IPC_820.indd   7 10/10/18   16:31
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PAINEL DE NOTÍCIAS

AIPESP

Com o apoio do Sindicato da Indústria de Panificação e 

Confeitaria de Franca e Região (Sinpafran), a Associa-

ção da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado 

de São Paulo (AIPESP) promoveu, no dia 15 de agosto, 

no auditório da Escola SENAI Franca, o 5o Encontro de 

Negócios e Tendências na Panificação e Food Service. O 

objetivo do evento foi levar aos cerca de 300 panifica-

dores presentes na plateia informações sob a forma de 

palestras sobre as principais novidades e atualizações 

do mercado da alimentação. 

Os convidados foram recepcionados pelo presidente da 

AIPESP, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, e pelo presi-

dente do Sinpafran, Augustinho Valdemir Juliatti, presi-

dente do Sinpafran, que é também vice-presidente da 

AIPESP. Entre os destaques da programação, esteve a 

palestra sobre “Modernização Trabalhista”, ministra-

da pelo advogado Fernando Batistuzo, abordando as 

inovações e reflexos da Reforma Trabalhista para os 

profissionais do setor da panificação. O patrocínio do 

5o Encontro de Franca foi da Kibon, Philip Morris, Skol 

Rizatti, Natura Citrus, Café Labareda, Emulzint, Mira, 

Sadia, Moinho Pacífico, Caçola Embalagens Flexpan – 

Panificação & Sorveteria, Docepan Ribeirão, Correcta 

Alimentos, Prat’s, Tati Minas, Astropan, Fazenda Bela 

Vista – Leite A, Supremax, Riberdoces, Inobag, Monge-

ral Aegon, Metropoli e Chockdoce.

RIO PRETO
Já no dia 13 de setembro, foi a vez da AIPESP promover 

um encontro nos mesmos moldes, no espaço de even-

tos Villa Conte, na cidade de São José do Rio Preto, com 

o apoio do Sindicato das Indústrias de Panificação d 

Confeitaria de São José do Rio Preto e Região (Sindi-

pan-RP). Com auditório lotado, o programa da reunião 

também contou com uma grade de palestras bastante 

instigantes. Entre elas, chamou especial atenção aque-

NEGÓCIOS E 
TENDÊNCIAS EM FOCO

la ministrada pelo diretor de Atendimento da empresa 

de propaganda e marketing Cia Interativa, intitulada 

“O Pão Nosso de Cada Dia”, falando sobre as principais 

mudanças no mercado de panificação e sobre como a 

criatividade pode influir em novas conquistas e no apro-

veitamento de novas oportunidades diante desse cená-

rio. Os patrocinadores do Encontro de São José do Rio 

Preto foram NITA, Anaconda, Globo, Ramalhos Fornos, 

Prática, Coca Cola FEMSA, Kibon, Embalagens 3r/Art 

Pel/Falpack Sacolas, Philip Morris, Tati Minas, Arquite-

tura de Consumo, Seara, Riberdoces, Mira Rio/Rich’s/

Fleischman/Adimix, Café Labareda, Leite Saboroso, Sa-

dia, Casa Paulista/Puratos, Amafil, Caçola Embalagens/

Kato Embalagens, Art Graf, Interior RH, Bin Cartões, Luis 

Lobrigatti Assessoria, Muffatto Max Atacadista e Bon-

senso Equipamentos.

Complementarmente, como já é tradição, ambos os 

eventos contaram com uma área para exposição dos 

produtos e serviços de seus patrocinadores. Os próxi-

mos Encontros da AIPESP acontecem nos dias 18 de 

outubro, em Piracicaba, e no dia 23 de novembro, em 

Araraquara, finalizando a programação de 2018.
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A dica para os panificadores é 
investir em inovação e criatividade, 
para vender muitos panetones neste 
final de ano.

ão vai ter para mais ninguém: seja de frutas, 

gotas de chocolate ou recheado, o Natal 2018 

vai ser o “Natal do Panetone”. E as padarias que 

investirem não só na produção artesanal ou na 

compra dessas delícias que encantam as famílias vão se 

dar muito bem e, provavelmente, registrar vendas bem su-

periores desses itens do que nos anos anteriores. 

Fato é que os panetones venceram a proposta de sazo-

nalidade, transformando-se em “queridinhos” dos clien-

tes e figuras assíduas nas prateleiras das panificadoras ao 

longo do ano inteiro. Porém, é a partir do mês de véspera 

do Natal, que a comercialização bate efetivos recordes. É 

o que demonstram os dados da pesquisa sobre hábitos 

de consumo do produto, realizada pela consultoria Kan-

tar WorldPanel, encomendada pela Associação Brasileira 

das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 

Bolos Industrializados (ABIMAPI), divulgados no dia 18 de 

setembro, quando a entidade promoveu o seu Salão do 

Panetone, no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.

Por exemplo, o estudo aponta que entre diversos outros 

tipos de alimentos, os panetones estão presente em 53% 

dos lares brasileiros. Ou seja, mais de 29 milhões de famí-

lias consumiram panetone entre novembro de 2017 e janei-

ro deste ano. Nesse período, o volume de vendas foi de 39 

mil toneladas, 13% a mais que o ano anterior (2016/2017). 

Em faturamento, a categoria movimentou R$ 600 milhões. 

A Grande São Paulo aparece na pesquisa com responsável 

pelo maior consumo deles no Brasil (22%) – cerca de 8,4 

mil toneladas. 

DESTAQUE / NATAL

N

O NATAL DO  
PANETONE
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Os panetones tradicionais, de frutas e gotas de chocolate, 

representaram 78,2% das vendas, enquanto que os rechea-

dos e sem frutas corresponderam a 17,4% e 4,4%, respectiva-

mente. Ainda de acordo com a Kantar, dezembro foi o mês de 

maior penetração da categoria e 21,4% dos domicílios foram 

presenteados com o produto no Natal de 2017. A pesquisa 

também apontou que o volume de panetones se concentra 

em lares com shoppers mais maduros (mais de 40 anos), famí-

lias pequenas (uma ou duas pessoas) e de classes altas (A e B).

“Os panetones despertam a memória afetiva das festas 

de fim de ano. A indústria inova com sabores diferenciados 

e embalagens personalizadas, tornando o panetone um ali-

mento especial não só para as ceias, mas uma excelente 

opção de presente”, pontua Cláudio Zanão, presidente da 

ABIMAPI.

UM PANETONE PARA CADA GOSTO E BOLSO

Contudo, a tarefa de inovar na seara dos panetones não é ape-

nas da indústria. Mais e mais padarias também se desdobram 

para oferecer produtos de qualidade e com muito sabor aos 

clientes de seus estabelecimentos, com base na utilização de 

novos ingredientes e apresentações, transitando entre diver-

sos recheios, não só doces, como também salgados.

Porém, engana-se quem pensa que é absolutamente ne-

cessário aplicar nesses produtos o famoso “raio gourmetiza-

dor” para agradar esse público. Sim, sem dúvida, a sofistica-

ção dos produtos é uma forte tendência e uma exigência de 

muitos consumidores, apaixonados por formulações, diga-

mos, mais premium. Mas estas convivem em total harmonia 

com receitas mais simples e tradicionais, mesmo aquelas 

vendidas em embalagens de plástico, que têm custo e pre-

ço menores, garantindo que famílias com renda mais baixa 

também tenham acesso ao produto. Então, o ideal na pa-

daria é investir num mix de opções variadas para o cliente, 

para que ninguém fique fora da festa.

E a indústria de ingredientes vem se esforçando cada 

vez mais para ampliar esse leque. Isso pôde ser constata-

do com riqueza de detalhes durante a FIPAN 2018, na qual 

empresas como a Nilpan, por exemplo, apresentaram aos 

panificadores suas novas pré-misturas de Nil Panetone Pas-

ta e Pó, com fibras mais longas e mais sabor, cujo resultado 

fica muito próximo dos panetones artesanais, produzidos 

com fermentação natural. “Isso, sem falar das nossas no-

vidades na parte de confeitaria, como o Nil Ganache Avelã 

IPC_820.indd   11 10/10/18   16:31
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DESTAQUE / NATAL

e o Nil Ganache Maltado, além das apresentações refor-

muladas do Nil Ganache Branco e do Nil Ganache Meio 

Amargo, que oferecem ao pessoal da fabricação na pa-

daria maior versatilidade em termos de coberturas e re-

cheios para os panetones”, destaca Sandro Pallini, sócio-

-diretor da Nilpan.

Outra que vem investindo pesado nesse segmento, e 

que também marcou presença na FIPAN 2018, é a Bunge, 

que lançou na feira sua nova Pré Mescla Panetone, que 

além de prática, possibilita aos panificadores a padro-

nização da produção, garantindo produtos finais de alta 

qualidade. “Os tradicionais panetones podem ser produ-

zidos tanto pelo método direto quanto pelo método es-

ponja e, como resultado final, apresentam massa macia, 

úmida, saborosa e com fibras aparentes. Além disso, com 

a Pré Mescla Panetone, é possível criar receitas rentáveis 

para o ano todo, como cucas, colombas e stollens”, afirma 

o chef executivo da Academia Bunge e gerente nacional de 

Serviços e Atendimento ao cliente de Alimentos & Ingre-

dientes da Bunge Brasil.

SHELF LIFE E MACIEZ GARANTIDOS

Sem deixar a bola cair para o lado dos panificadores, quem 

também procura estar ao lado deles na época em que as 

fornadas de panetones não param de sair nas padarias é 

a Healthy Bread, empresa que está sempre em busca de 

novas tecnologias e inovações para desenvolver produtos 

e serviços para atender às necessidades geradas por essas 

casas, no que se refere a conservantes, amaciantes e en-

zimas, que otimizam os processos produtivos. Um exem-

plo bastante conhecido é o Antimofo Líquido, que inibe a 

proliferação do mofo causado por esporos de fungos que 

estão suspensos no ar, garantindo maior durabilidade do 

produto nas prateleiras.Tudo, é claro, obedecendo as Boas 

Práticas de Fabricação. 

“Outro item do nosso extenso e completo portfólio que 

tem grande saída e é super indicado para uso na época 

de final de ano é o nosso Amaciante para Panetones, que 

oferece múltiplos benefícios aos panificadores. A um só 

tempo, além de prolongar o shelf life e de garantir a ma-

ciez dos produtos, ele diminui a retrogradação do amido, 

possibilita a redução total ou parcial de gordura, aumenta 

a absorção de água, confere melhor coloração aos pane-

tones, diminui o esfarelamento e deixa o miolo das peças 

sedoso, úmido e compacto. E ele é super rentável: entra 

apenas com 0,4% a 0,5% calculados sobre o peso da fari-

nha”, destaca Isaura Yamaguchi, química industrial e res-

ponsável pelo Departamento Técnico da Healthy Bread.

O
fn

er

APOSTA CERTEIRA. 
Os panetones 
despertam a 
memória afetiva 
das festas de fim 
de ano.
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Durante a realização do Salão do Panetone, no dia 18 

de setembro, em São Paulo, a confeiteira Beca Mila-

no, integrante do time de especialistas do programa 

Fábrica de Casamentos e jurada do Bake Off Brasil – 

ambos transmitidos pelo SBT –, promoveu um cooking 

show, no qual apresentou algumas receitas super ino-

vadoras de panetone. A Revista IPC selecionou duas 

formulações exclusivas da Beca para os panificadores 

associados ao SAMPAPÃO. Confira, reproduza e venda 

sem moderação na sua padaria!

Ganache de Chocolate ao Leite: 
500g de chocolate derretido para 200g de creme de leite.

Ganache de Chocolate Meio Amargo:
500g de chocolate meio amargo derretido para 200g de 

creme de leite.

Geleia de Morango: 
Em uma panela, leve para o fogo 400g de morangos 

picados, 100g de açúcar e cozinhe até dar o ponto  

de geleia.

Preparação:
Corte o panetone com gotas de chocolate em discos de 

mesmo tamanho.

Montagem: 
Monte camadas alternadas, seguindo esta ordem: 

Panetone / Ganache Meio Amargo em Bicos com Geleia 

/ Panetone / Ganache ao Leite com Geleia / Panetone / 

Ganache Meio Amargo em Bicos com Geleia / Panetone.

Finalize com ganache e frutas vermelhas para decorar.

DUAS RECEITAS  
DA BECA MILANO PARA VOCÊ

1º PASSO:  Ganache de Chocolate Meio Amargo
Derreta 400g de chocolate meio amargo no micro-

ondas (30 em 30 segundos, aprox. 3 vezes). Em seguida, 

acrescente 300g de creme de leite fresco e misture com 

o fouet até a mistura ficar brilhante. 

Se desejar, acrescente raspas de laranja para dar um 

toque especial à receita.

2º PASSO:  Chantilly de Chocolate Branco
Leve ao fogo 200g creme de leite fresco com 400g 

chocolate branco até derreter. Leve para gelar e quando 

estiver bem firme e bem gelado, bata na batedeira até 

dar o ponto de chantilly. 

3º PASSO:  Geleia de Damasco
Em uma panela, coloque 200g de damascos picados 

e suco de uma laranja com um pouco de açúcar até 

cozinhar bem as frutas. Passe no mixer para formar 

um purê e devolva a mistura para a panela, para fazer a 

redução e obter uma geleia cremosa.

4º PASSO:  Croutons
Corte o panetone em quadradinhos, e leve ao forno até 

ficarem dourados e crocantes.

Montagem: 
Numa taça, monte camadas alternadas, seguindo esta 

ordem: Chantilly com Chocolate Branco / Geleia de 

Damasco / Ganache de Chocolate Meio Amargo/ Croutons 

de Panetone com Amêndoas / Chocolate Branco / Geleia 

de Damasco / Ganache de Chocolate Meio Amargo. 

Finalize com croutons de panetone.

TAÇA COM CROUTONS DE 
PANETONE POR BECA MILANO

NAKED DE PANETONE  
POR BECA MILANO
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pesar de sua pouca idade, Jéssica Nascimento 

Batista, ex-aluna do SENAI Minas e hoje ins-

trutora na instituição em seu estado natal, é 

uma profissional dona de uma enorme experiência, já 

colecionando, inclusive, uma série de distinções em sua 

carreira profissional. Prova disso, é que na Seletiva Brasil 

Mondial du Pain, realizada na FIPAN 2018, além de con-

quistar quatro dos seis prêmios de melhores produtos, 

ficou em segundo lugar na classificação geral.

Quando perguntada sobre quais são os “motores” que 

a impulsionam para a conquista desse desempenho, Jés-

sica não hesita em responder: “Dedicação, aprendizado 

constante e, sobretudo, paixão pelo que faço”, responde 

com um grande sorriso a simpática mineira de 24 anos. 

Confira nesta entrevista exclusiva que ela concedeu à Re-

vista IPC, um pouco mais dessa história de amor de Jés-

sica pela panificação, além da premiadíssima receita que 

ela apresentou na Seletiva da FIPAN 2018!

REVISTA IPC: JESSICA, CONTA PRA GENTE COMO FOI QUE 

A PAIXÃO PELA PANIFICAÇÃO SURGIU NA SUA VIDA. 

Desce criança, sempre gostei de cozinhar. E amava pas-

sar as tardes com minha avó Amarilis cozinhando vários 

produtos, como bolos, biscoitos, tortas, pães e sorvetes. 

Com muita animação, a premiada 
padeira Jéssica Nascimento Batista 
revela algumas das razões de seu 
sucesso profissional e, ainda, dá 
uma receita super especial para os 
panificadores do SAMPAPÃO.

ENTREVISTA / JÉSSICA BATISTA

A Ela cozinhava maravilhosamente bem e não sossegava 

enquanto não realizava as receitas com perfeição. Ela e 

minha mãe Cleuza são minhas grandes inspirações! 

E QUANDO VOCÊ COMEÇOU A ESTUDAR PARA SE TOR-

NAR UMA PADEIRA?

Em 2009, eu estava no ensino médio, e decidi fazer o cur-

so de Aprendizagem Industrial em Panificação promovido 

pelo SENAI, com duração de um ano. Meu objetivo era 

aprender sobre panificação e, posteriormente, poder tra-

balhar na área para pagar meu curso de graduação em 

Gastronomia. E aí eu tive uma agradável surpresa: graças 

ao meu empenho e dedicação durante o curso, fui selecio-

nada para uma competição nacional chamada Olimpíada 

do Conhecimento, na qual competi com jovens padeiros 

de todo o Brasil. Passei dois anos treinando em horário in-

tegral para fazer uma boa prova e, como resultado, alcan-

cei a tão sonhada medalha de ouro. Foi uma experiência 

incrível e o início da minha carreira como padeira. 

COMO VOCÊ ORIENTOU O SEU APERFEIÇOAMENTO PRO-

FISSIONAL A PARTIR DAÍ? 

Depois de concluir o curso de Aprendizagem Industrial 

em Panificação no SENAI, busquei me aperfeiçoar em vá-

ISSO É QUE É PAIXÃO 
PELO QUE FAZ!

Fotos SENAI-Belo Horizonte/MG
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rias especialidades, tais como em esculturas de pão, com 

o padeiro português Jorge Neves, em 2012); em técnicas 

em panificação clássica, no Institut National de la Bou-

langerie Pâtisserie (INBP), em São Paulo, em 2014; e em 

pães rústicos e congelamento de pães, com o professor 

espanhol Manuel Flecha em cursos com o professor es-

panhol Manuel Flecha, promovidos pela União Interna-

cional de Panificação e Confeitaria (UIBC) no SAMPAPÃO, 

ambos em 2015.

CONSEGUIU REALIZAR SEU SONHO DE ESTUDAR GAS-

TRONOMIA?

Sim! Eu me formei em Gastronomia pela Estácio de Sá 

de Belo Horizonte, em 2014, e, em 2018, cursei o MBA em 

Gestão Gastronômica e Hoteleira no SENAC Minas Gerais. 

Meio que em paralelo, trabalhei no SENAI Américo Renê 

Giannetti por três anos como trainee, entre 2011 a 2014, 

sendo posteriormente promovida a instrutora de For-

mação Profissional, cargo que ocupo hoje, ministrando 

cursos de panificação nas modalidades de Qualificação, 

Aperfeiçoamento e Aprendizagem Industrial.

O CONTATO COM OS ALUNOS DEVE SER EMOCIONAN-

TE, PORQUE, ALÉM DE ENSINAR, VOCÊ TAMBÉM ACABA 

APRENDENDO BASTANTE...

Sem dúvida! Esse intercâmbio é fundamental. E eu procu-

ro sempre estimulá-lo sempre. Todas as experiências que 

vivi foram de extrema importância para mim, pois bus-

quei aprender ao máximo com todos os professores que 

tive e também os alunos que convivo diariamente, para 

poder desenvolver cada vez mais nessa área que tanto 

amo que é a panificação. 

ENTÃO, VOCÊ NÃO PARA NUNCA.

É verdade: estou sempre em movimento. Além dos cursos, 

faço sempre questão de sempre participar de palestras e 

eventos relacionados à minha grade de interesses, a fim 

de trocar ideias e conhecimentos com as pessoas. Para 

isso, também leio bastante. Amo estudar temas relacio-

nados à panificação para me manter sempre atualizada.

QUAIS SÃO AS SUAS RECEITAS PREFERIDAS E POR QUÊ? 

Faço diversos tipos de pães, mas os que mais gosto são os 

artesanais, com utilização de fermento natural. É muito 

interessante cultivar meu próprio fermento, alimentá-

-lo diariamente e deixar que o processo de fermentação 

ocorra no tempo necessário, para o desenvolvimento dos 

sabores e aromas.

MINAS GERAIS, O ESTADO ONDE VOCÊ MORA, ALIÁS, É 

UMA TERRA ABENÇOADA NO ÂMBITO DA GASTRONO-

MIA, DE MANEIRA GERAL. DE QUE FORMA O SEU ESTADO 

INFLUENCIOU E/OU CONTINUA INFLUENCIANDO A SUA 

CRIATIVIDADE NA PRODUÇÃO DE PÃES MARAVILHOSOS? 

Sou apaixonada pelo meu estado. E ele, sem dúvida in-

fluencia na produção dos meus pães. Na minha participa-

ção na Seletiva Brasil Mondial du Pain, realizada agora no 

mês de julho na FIPAN 2018, todos os meu produtos foram 

inspirados em Minas Gerais. Assim, numa feira gigante 

como a FIPAN, que recebe gente de todos os cantos do País, 

procurei levar os sabores regionais de Minas, para todo o 

Brasil. E até mesmo os jurados internacionais do concur-

so puderam conhecê-los. E acredito que eles gostaram, em 

função do grande número de premiações que recebi. Levei 

o doce de leite Viçosa, Goiabada Zélia, Queijo minas do Ser-

ro, Baru, além do fato de minha escultura ser inspirada em 

Minas Gerais, contendo diversos pontos de nossa cultura.

EM OUTRAS PALAVRAS, VOCÊ É FÃ DE CARTEIRINHA DA 

DIFUSÃO DOS REGIONALISMOS LIGADOS À PANIFICA-

ÇÃO E À GASTRONOMIA, NÃO É MESMO?

Sem dúvida alguma! Acho fantástica a proposta de difun-

dir nossos ingredientes para todos os lugares, pois não só 

Minas Gerais, mas em todo Brasil, temos uma riqueza mui-

to grande de ingredientes e processos e é muito bacana 

apresentar nossa cultura para pessoas de outras regiões.

NO COMEÇO DO ANO PASSADO, VOCÊ PARTICIPOU, RE-

PRESENTANDO O BRASIL, DA 46a COMPETIÇÃO INTERNA-

CIONAL DE JOVENS PANIFICADORES DA UIBC, EM LYON, 

NA FRANÇA. QUAL FOI A EMOÇÃO DE VIVENCIAR ISSO?

Foi uma experiência fantástica poder mostrar para todo 

o mundo que nós brasileiros também sabemos fazer pães 

de ótima qualidade, além de poder aprender muito com 

os processos de fabricação realizados por padeiros de vá-

rias regiões do mundo. Ela agregou muito para mim como 

pessoa e como padeira, percebi ainda mais a importância 

do planejamento em todas as etapas do processo, pois a 

prova era muito grande, com pouquíssimo tempo para 

execução. Só consegui entregar todas as atividades devi-

do a um planejamento minucioso. 

ENTREVISTA / JÉSSICA BATISTA
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PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

Amassamento

1. Colocar a água 1 para ferver, após fervura adicionar o 

fubá, desligar o fogo e misturar até formar uma massa bem 

amarela. Reserve até esfriar.

2. Na amassadeira, em 1a velocidade, misturar a farinha de 

trigo e o fermento biológico por um minuto. Posteriormente, 

adicionar a água 2, o fermento natural/biga e o fubá cozido.

3. Misturar até formar uma massa homogênea e adicionar 

o sal.

4. Bater até atingir o ponto de véu.

5. Acrescentar o queijo e misturar por um minuto.

6. Tirar da amassadeira com o auxílio de um raspador e 

colocar sobre uma bancada enfarinhada.

7. Temperatura ideal após amassamento: 26°C.

Divisão/ Descanso/ Modelagem

1. Pesar a massa em pedaços com 450g e bolear.

2. Deixar descansar por uma hora a aproximadamente 

28°C.

3. Modelar em formato de filão ou fougasse.

4. Acondicionar os pães modelados em lonas para 

fermentação ou assadeira enfarinhada.

Fermentação

Fermentar por 2 horas a aproximadamente 28°C em 

câmara climática ou em armário de fermentação coberto 

com um plástico.

Forneamento

1. Polvilhar farinha na superfície dos filões e fazer vários 

cortes.

2. Em forno de lastro, fornear diretamente sobre o 

lastro ou em assadeira à temperatura de 220ºC no teto 

e 210°C lastro com vapor por aproximadamente 25 

minutos filão e 18 minutos fougasse.

RENDIMENTO: 4 unidades

TEMPO DE PREPARO: Aproximadamente 5 horas

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS: balança digital, 

resfriador de água, masseira, câmara de fermentação, 

forno, bancada de inox, carrinho de resfriamento 

(esqueleto), raspador, bowls para pesagem, rolo para 

massa, ralador, jarra com capacidade para 1L, colher, 

lâmina para incisão dos pães, assadeiras.

PÃO DE MILHO COM  
QUEIJO DO SERRO

Receita desenvolvida por Jéssica Nascimento Batista, instrutora de Formação 
Profissional da Escola SENAI “Américo Renê Giannetti”, de Belo Horizonte/MG. 

e-mail: jessica1nb@hotmail.com. Contato: (31) 98719-9087

INGREDIENTES QUANTIDADE (g)

Farinha de Trigo Especial 760

Fubá 100

Água 1 200

Água 2 350

Sal 18

Fermento Biológico Instantâneo 3

Fermento Natural Firme ou Biga 210

Queijo do Serro Curado (pode ser 
substituído por outro queijo curado) 225

TOTAL 1.866g
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EVENTO / 31º CONGREPAN

onteúdo, informação e atualização setorial. 

Esse foi o “cardápio” do 31º CONGREPAN – Con-

gresso Brasileiro da Indústria de Panificação e 

Confeitaria, promovido com o apoio e a par-

ticipação do SAMPAPÃO pela a Associação Brasileira da 

Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), entre os dias 

26 e 30 de setembro, no Costão do Santinho, em Florianó-

polis/SC, com o tema “Receita de Sucesso: Alimentação 

Saudável, Automação e Produtividade”. O encontro reu-

niu mais de 1.000 empresários da indústria da panifica-

ção e confeitaria vindos de todas as regiões do País. Este 

ano, aliás, o CONGREPAN se tornou um evento internacio-

nal, com a realização simultânea do Congresso Interame-

ricano de Panificação e Confeitaria, promovido pela Con-

federação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN), 

que contou com a participação da Argentina, Chile, Peru 

e Uruguai, além do Brasil.

Entre os principais focos das apresentações, discus-

sões e debates mereceram destaque no evento a valo-

rização dos produtos panificados como alimentos sau-

dáveis, a urgência da introdução da automação e semi 

automação nos processos de produção e, ainda, a ampla 

discussão sobre produtividade nas padarias e confeita-

C

EM PAUTA, A RECEITA  
DO SUCESSO
31a edição do CONGREPAN discute avanços e desafios 
do setor de panificação em Florianópolis.
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rias, abordando, assim, as tendências e inovações para o 

setor. A programação do encontro também contemplou a 

realização de mais dois importantes eventos do setor: 3º 

Congrejovem – encontro com conteúdo voltado especifi-

camente aos herdeiros da panificação, entre 16 e 30 anos 

– e o Congresso Interamericano de Panificação e Confei-

taria, promovido pela Confederação Interamericana da 

Indústria do Pão (CIPAN).

Na abertura do evento, além de dar boas-vindas aos 

congressistas, o presidente da ABIP, José Batista de Oliveira, 

fez questão de valorizar o papel que o setor de panificação 

e confeitaria desempenha, hoje, no Brasil. E os números 

são acachapantes: “Nossa está em expansão e movimenta 

um mercado de cerca de 2,2% do PIB nacional. O setor em-

prega mais de 2 milhões de pessoas, sendo 890 mil empre-

gos diretos e 1.200 indiretos. No ano passado o setor fatu-

rou R$ 90 bilhões”, registrou. “Esse também é um mercado 

que está entre os seis maiores segmentos da indústria do 

Brasil e o segundo maior segmento de alimentos prontos 

do País, com participação de 36% na indústria de produtos 

alimentares e 6% na de transformação”, ressaltou também 

na ocasião o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira. 

A importância e a dinâmica de crescimento do setor de 

OS MELHORES.  
Antero Pereira entrega 

as distinções a  
Rogério Shimura e a 

Alfredo Gonzalez.
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ANTERO PEREIRA É REELEITO 
PRESIDENTE DA CIPAN

Durante a realização do Congresso Interamericano de 

Panificação e Confeitaria da Confederação Interameri-

cana da Indústria do Pão (CIPAN), evento promovido em 

paralelo ao 31º CONGREPAN, em Florianópolis/SC, o pre-

sidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, foi reeleito 

como presidente dessa entidade de grande representati-

vidade internacional para os próximos dois anos. 

Muito feliz, Antero afirma que a escolha de seu nome 

para comandar a CIPAN pelos próximos dois anos reno-

panificação e confeitaria também foram sublinhadas de 

maneira muito especial nas palestras do jornalista Ricardo 

Boechat e do maestro João Carlos Martins, muito aplaudi-

das pelos congressistas.

Momento memorável da programação do CONGREPAN 

foi a realização da merecida homenagem prestada a uma 

das personalidades mais respeitadas da panificação brasi-

leira, o panificador e empresário Rubens Casselhas. Dono de 

uma trajetória invejável de brilhante atuação junto a diver-

sas entidades do setor de projeção nacional e internacional 

– entre as quais o SAMPAPÃO, entidade na qual figura atual-

mente no quadro de diretores –, Rubens se disse bastante 

emocionado e agradecido com a lembrança de seu nome: 

“Para mim, depois de mais de 40 anos de muito trabalho, 

de muitas batalhas e de grandes conquistas obtidas junto 

aos meus companheiros da panificação, foi muito tocante 

receber essa homenagem no palco do CONGREPAN, quando 

fui aplaudido de pé por mais de 1.000 pessoas no auditório. 

Com esse reconhecimento, sinto que tudo valeu e continua 

valendo muito a pena”, resumiu o panificador.

No âmbito do Congresso da CIPAN, também foi reali-

zada a premiação do “Melhor Padeiro” e “Melhor Confei-

teiro das Américas”, distinções que couberam, respecti-

vamente, a Rogério Shimura, diretor da Escola Levain e 

também do SAMPAPÃO, e ao chef pâtissier uruguaio Al-

fredo Gonzalez. E o evento ainda guardou uma surpresa 

super agradável para o seu último dia, que foi o show de 

encerramento do 31º CONGREPAN com o talentosíssimo 

Tiago Abravanel, cuja animação e carisma, literalmente, 

também levantaram todo mundo das cadeiras, concluin-

do o evento com uma grande festa.

A realização do 31º CONGREPAN contou com patro-

cínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), BRF, 

Sadia, Perdigão, Qualy e Philip Morris Brasil, entre outros 

parceiros, como a Kibon/Unilever, que foi um dos grandes 

destaques da área de exposição de fornecedores, monta-

da na área externa do auditório do Congresso, na qual 

promoveu deliciosas degustações dos sorvetes da marca. 

O FUTURO DA PANIFICAÇÃO

Foram quatro dias de uma programação intensa, com a 

rica participação de grandes nomes da panificação nacio-

nal e internacional, profissionais de destaque, com amplo 

va o seu compromisso de seguir adiante, rumo ao futuro 

e ao encontro de novas vitórias, de mãos dadas com os 

panificadores das Américas, que nele depositaram, mais 

uma vez, seu voto de confiança. “A todos e cada um de-

les o meu muito obrigado. Saberei respeitar tal distinção, 

trabalhando com ainda mais afinco para estreitar os laços 

que nos unem, a fim de promover não só a continuidade 

do desenvolvimento e do crescimento de nosso setor no 

âmbito do amplo território de abrangência da CIPAN, mas, 

também – e mais do que tudo – no sentido de estimular e 

promover as mudanças que tanto necessitamos para se-

guir em frente e sermos ainda mais eficientes e competi-

tivos face aos novos desafios que já batem à nossa porta”, 

faz questão de registrar o presidente Antero.

EVENTO / 31º CONGREPAN

FORNECEDORES. 
Destaque do 

receptivo da Kibon.
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repertório e experiência indiscutíveis. Todos eles fizeram 

recortes das novidades e tendências e convidaram os 

congressistas a ir além e acompanhar as constantes mu-

danças do setor da panificação e confeitaria.

Um dos nomes de peso foi o chef Rogério Shimura, es-

teve à frente da oficina sobre inovação em pães congela-

dos, na qual detalhou o processo do ultracongelamento, 

um movimento crescente no segmento, quando o pro-

duto cru (ainda em fase de fermentação), é submetido a 

uma temperatura de – 35º. O uso da massa madre (pão 

de fermentação longa) também foi discutido por uma das 

maiores autoridades no assunto: o alemão Peter Stolz. 

Comandando o fórum sobre a importância da fermenta-

ção natural nos pães especiais, Stolz convidou os presen-

tes a entender a química da massa madre. Complemen-

tarmente, a programação contou com conteúdo técnico, 

oficinas e aulas-show, comandadas por ícones como os 

chefs Luiz Farias, eleito o melhor pâtisserie do mundo; o 

boulanger irlandês James Griffin; o confeiteiro da rainha 

da Suécia Gunther Koerffer; e o padeiro Jacques Paulin, 

que apresentou dicas sobre fabricação de pães europeus.

A questão da saudabilidade como tendência absoluta 

também foi um dos assuntos-chave do encontro. O obje-

tivo foi enfatizar junto aos empresários do setor a neces-

sidade da diversificação do mix nas padarias, atendendo 

assim às expectativas e desejos de todos os consumido-

res, sejam eles tradicionais ou focados em alimentação 

fitness, vegana e vegetariana. 

Uma das personalidades que falou sobre o assunto foi 

a Dra. Olga Amâncio, presidente da Sociedade Brasileira 

de Alimentação e Nutrição. Em sua abordagem, ela pas-

sou sua percepção sobre os nutrientes que os pães inte-

gram em suas formulações, em especial aqueles ricos em 

fibras, grãos e os de longa fermentação. Nesta linha, o que 

se observa é um novo nicho se fortalecendo: a abundân-

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

operação. Por conta disso, o boulanger francês, chef Thier-

ry Meunier, que hoje é considerado uma verdadeira grife, 

ministrou uma oficina com foco na introdução da farinha 

orgânica na baguete durante o CONGREPAN. 
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EVENTO / IBA 2018

SAMPAPÃO, a FIPAN e a Revista IPC marca-

ram presença na iba 2018, a maior feira de 

trade do mundo para os setores de panifica-

ção e confeitaria, realizada entre os dias 15 e 

20 de setembro, em Munique, na Alemanha, com a parti-

cipação de 1.373 expositores, 76.800 visitantes. Durante 

o evento, a agência Seven, organizadora da FIPAN, esteve 

lá, num estande especialmente montado para fazer o tra-

balho de divulgação da mostra brasileira e da publicação 

oficial do SAMPAPÃO junto aos expositores e visitantes de 

todo o planeta. 

“Objetivamente, nossa presença na iba visou à capta-

ção de novos expositores estrangeiros para a FIPAN, apre-

sentando-a como a maior feira de panificação e confeita-

ria da América Latina, bem como a estabelecer parcerias 

internacionais relacionadas a conteúdo, no âmbito das 

tendências mundiais para ambos os setores. Em parale-

lo, realizamos também um intenso trabalho no sentido 

O

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA
É DESTAQUE NA IBA 2018

SAMPAPÃO participa da maior 
feira de panificação do planeta 
para divulgar a FIPAN e a 
Revista IPC.

de tornar a Revista IPC, publicação oficial do SAMPAPÃO, 

mais conhecida entre esses players, buscando também es-

tabelecer novas parcerias com veículos de Imprensa de 

outros países”, explica Antero José Pereira, presidente do 

SAMPAPÃO. “E o sucesso foi total: tivemos a satisfação de 

receber um grande número de visitantes de empresas em 

nosso estande, muitos dos quais manifestando o interes-

se de vir a participar de nossa feira já no ano que vem”, 

comemora Antero. 

Destaque verde e amarelo na iba 2018 foi também o 

Pavilhão Brasileiro, organizado no âmbito do Projeto Se-

torial de Exportação Brasil Food Service pela Associação 

Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingredientes 

e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN), com o apoio da 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-

mentos (APEX-Brasil), que contou com a participação da 

Arcolor, Bralix, Pman, Fortfrio, Mavalério e Prática Klima-

quip, promovendo grandes negócios.

Paralelamente à realização da iba, foi também realizada em 
Munique, entre os dias 17 e 20 de setembro, a edição 2018 do Con-
gresso da União Internacional de Panificação e Confeitaria (UIBC), 
que além de discussões e debates sobre a atualidade e o futuro 
desses setores, incluiu ainda a promoção de dois concursos muito 
importantes: a iba-UIBC Cup of Bakers e o iba-UIBC Junior World 
Championship of Confectioners. Neste último, os representantes 
do Brasil Lucas Irias Rocha, de São Paulo, e José Douglas Silva dos Santos, de Alagoas, garantiram, 
respectivamente, os quarto e quinto lugares no pódio, registrando a melhor classificação de nos-
so País em um campeonato internacional nessa categoria, que contou com a participação de um 
grande número de competidores de vários lugares do mundo. Parabéns, garotos!

CONQUISTA INÉDITA PARA O BRASIL

DIVULGAÇÃO. 
A Seven levou a 

FIPAN à iba 2018.
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TENDÊNCIAS / PRODUTOS HALAL 

mundo está se abrindo para os produtos com 

Certifi cação Halal. E, cada vez mais, ela aten-

de a toda a população global e não somente 

a muçulmana. “Halal está se tornando um 

símbolo mundial. As pessoas estão se identifi cando com 

este conceito, porque buscam por um estilo melhor de 

vida e por produtos de qualidade”, esclarece Ali Saifi , di-

retor-executivo no Brasil da Cdial Halal, uma referência 

global em Certifi cação Halal, que mantém parcerias es-

tratégicas com empresas de alimentos em todo o planeta.

O conceito halal – palavra que, em árabe, signifi ca “lí-

cito” ou “permitido” – é um sistema baseado em princí-

pios e valores que benefi cia a humanidade, respeitando 

padrões éticos, morais e religiosos (Veja o quadro na pá-

gina ao lado). Por extensão, a Certifi cação Halal atesta a 

qualidade da produção, da confi abilidade, da rastreabili-

dade e do cumprimento dos requisitos de segurança em 

todo o seu processo. 

POPULAÇÃO BUSCA ALIMENTOS 

O
Certifi cação Halal é utilizada para atender a empresas de diversos segmentos.

QUALIDADE 
BEM-ESTAR

“Quando emitimos o certifi cado, comprovamos que 

aquela determinada empresa é capaz de realizar os pro-

cedimentos de acordo com os princípios e valores religio-

sos e com as normas internacionais de segurança rela-

cionadas ao seu setor de atuação”, comenta Saifi . E isso, 

respeitando a Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas 

baseadas no Alcorão, que ditam regras de comportamen-

to dos muçulmanos.

A certifi cação de conformidade de um processo halal 

abrange desde a matéria-prima utilizada na fabricação, 

todo o processo de produção, higienização, rastreabilida-

de, armazenagem e transporte e pode ser aplicada a qual-

quer categoria de empresa, como por exemplo: pecuária, 

agricultura, serviços de alimentação (hotéis, restaurantes 

e até mesmo padarias), transporte, têxtil, indústria quí-

mica e bioquímica, embalagens, cosméticos, produtos de 

origem animal perecível ou de longa vida, transporte e 

armazenagem, entre outros.

COM MAIS 

E 
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CELEIRO DO MUNDO

De acordo com Ali Saifi , muitas empresas estão procuran-

do a Cdial Halal para obter informações sobre a Certifi ca-

ção Halal. O Brasil é referência mundial em produtos ha-

lal, e atualmente exporta para 57 países islâmicos, sendo 

22 países árabes. Estima-se que a economia halal global 

atinja a marca de US$ 6,4 trilhões, este ano, acima dos 

US$ 3,2 trilhões contabilizados em 2012, conforme dados 

levantados pela Autoridade de Padrões e Metrologia dos 

Emirados Árabes (Emirates Authority for Standardization 

and Metrology – ESMA).

Para a Organização das Nações Unidas para Agricul-

tura e Alimentação (FAO), o Brasil é considerado o futuro 

celeiro para alimentar a população mundial – que cresce 

a cada ano –, e tem uma grande oportunidade de intensi-

fi car sustentavelmente sua produção halal para o merca-

do local e para exportação. De acordo com dados da Or-

ganização Mundial das Nações Unidas (ONU), até 2030, a 

população global será de 8,6 bilhões de pessoas; em 2050, 

9,8 bilhões e 2.100, 11,2 bilhões.

Todo o processo de certifi cação de produtos segue os cri-

SERVIÇO: A Cdial Halal cresceu focada no seu 
negócio com atividades relacionadas ao abate de 
frangos, perus, patos e bovinos, ampliando seu 
escopo para produtos industrializados. Saiba mais no 
site www.cdialhalal.com.br – Fone: (11) 4128-2800

1. Uso de matérias-primas que não contenham pre-

sença de álcool e de nenhum indício de suínos.

2. As unidades fabris produzem alimentos e produtos 

que não prejudicam a saúde humana.

3. Todo o processo fabril respeita as BPF (Boas Práti-

cas de Fabricação).

4. Respeita o meio ambiente com manuseio do solo e 

demais recursos naturais.

5. Não há trabalho escravo e nem infantil.

6. Utiliza e respeita os níveis de agrotóxicos determi-

nados pela legislação.

7. Os abates dos animais são realizados de acordo 

com as normas de Sharia.

8. As negociações comerciais são corretas e justas.

CONCEITO "HALAL" ADOTADO 
POR EMPRESAS QUE QUEIRAM 
OFERECER PRODUTOS DE 
QUALIDADE E RESPEITANDO O 
SER HUMANO

Fonte: Cdial Halal

térios islâmicos internacionais – autoridades que controlam 

o certifi cado halal dos países –, como o Comitê da ESMA –; 

do Majelis Ulama Indonésia (MUI); do Majelis Ugama Islam 

Singapura (MUIS); do Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 

(JAKIM); e da Liga Mundial Islâmica da Arábia Saudita.
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GESTÃO / ATENDIMENTO

ecentemente, tive o enorme prazer de apresen-

tar na sede do SAMPAPÃO, em São Paulo, uma 

palestra a respeito da importância da qualidade 

no atendimento e sobre estratégias visando à 

fi delização de clientes de panifi cadoras. Estudando esse 

mercado, os números impressionam. Segundo dados de 

2015 daquela entidade, existem mais de 12 mil panifi ca-

doras apenas no estado de São Paulo, proporcionando a 

geração de mais de 800 mil empregos.

A excelência no atendimento ao cliente, independen-

temente de qual seja o setor de atividades na economia, 

tem sido o maior diferencial competitivo das empresas. 

Pesquisas demonstram que, seja por meios digitais, seja 

por presenciais (leia-se o face a face com o cliente), tal 

prática nunca esteve tão valorizada como nos tempos 

atuais, em que formas de atendimento impessoais por 

R

AS PANIFICADORAS 
E A EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Fazer o cliente sentir-se importante é a chave da excelência no atendimento.
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e-commerce crescem, principalmente no varejo.

Atender com excelência exige produtos e serviços de 

qualidade em ambientes que provoquem o bem-estar do 

cliente. Exige, também, equipes de funcionários bem trei-

nados e cientes das responsabilidades que têm ao atuar 

tanto na linha de frente do atendimento, quanto nos bas-

tidores, atrás das cortinas, fazendo uma analogia com os 

atores de uma peça teatral.

O ambiente das padarias provoca a criação de relacio-

namentos. O motivo pode ser o aroma agradável do pão 

recém-tirado do forno ou o perfume de cafezinho fresco 

servido nas xícaras nos balcões. Porém, as panifi cadoras, 

principalmente aquelas cientes de sua importância na so-

ciedade, oferecem muito além do café da manhã, do almo-

ço ou jantar: proporcionam a descontração para encontros 

entre amigos e a confraternização de familiares em clima 

Por Gilberto Cavicchioli

Fazer o cliente 
sentir-se 

importante 
é a chave da 

excelência no 
atendimento.
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GESTÃO / ATENDIMENTO

informal e amigável. Algumas funcionam 24 horas por dia. 

Quem nunca agendou uma conversa no balcão ou mesa de 

uma padaria para fechar um negócio? Ou por uma conver-

sa em dia, fechar o expediente com uma happy hour ou um 

caprichado café da manhã no domingo? 

CONHECENDO O CLIENTE

Especialistas em marketing aplicado a serviços demons-

tram que quanto mais o ambiente em que o serviço é 

prestado estimular os cinco sentidos do cliente, mais ele 

vai se identificar com o serviço, provocando sensações de 

bem-estar, segurança e aconchego. Por conta disso, a cor-

dialidade na recepção ao cliente, bem como o atendimen-

to personalizado e bem humorado, são marcas registra-

das que não podem faltar. Observo que há padarias que 

adotam a correta estratégia do olhar atento ao cliente, 

o que permite perceber que cada frequentador tem seu 

perfil, suas necessidades e expectativas específicas. 

Há em São Paulo, por exemplo, panificadoras situadas 

em bairros com forte concentração de público idoso. Sen-

sível a esse contingente de frequentadores, o estabeleci-

mento deverá oferecer conforto e um cardápio de produ-

tos que atendam às demandas peculiares dessas pessoas. 

Para muitos idosos, a ida diária à “padaria do bairro” pode 

ser o grande acontecimento do dia, ou o passeio da sema-

na. Que tal, então, provocar nesse cliente especial uma 

experiência diferenciada: chamá-lo pelo nome, conhecer 

seu produto favorito, seus hábitos de consumo ou ofer-

tar um novo confeito que poderá fazer toda a diferença 

entre a panificadora da esquina na comparação com o 

supermercado da vizinhança, que dificilmente reúne as 

mesmas condições de atendimento vistoso e amigável.

Pessoas com horários de trabalho apertados decidem, 

de passagem, dar aquela parada rápida para um café com 

pãozinho com manteiga logo de manhã, Hummm! Que 

delícia! Atender a esses clientes apressados exige padrões 

de atendimento ágil. O autoatendimento cai bem, tanto 

no balcão quanto no caixa. 

“ALIMENTANDO” A FIDELIDADE

Atender às necessidades do cliente deverá ser o foco, 

sempre. Esse cuidado faz toda a diferença. E atendi-

mento com excelência é alcançado por meio de esforços 

combinados. As equipes de trabalho devem respeitar-se 

mutuamente, e esse respeito será refletido no atendimen-

to e na satisfação do cliente. 

Nos dias atuais, as ações eficientes de marketing ex-

pressam a capacidade do estabelecimento em fazer o 

cliente falar bem de você, da sua empresa, da sua panifi-

cadora. Manter-se competitivo e inovador é obrigação de 

quem presta serviços visando a satisfazer essas pessoas.

As panificadoras têm inúmeras formas de “alimentar” 

a fidelidade do cliente, pois contam com a particularida-

de da estrutura logística de comercializar grande parte 

dos seus produtos no mesmo local em que são fabricados, 

garantindo frescor inigualável. Contudo, ainda exploram 

aquém do que poderiam a estratégia de fidelizá-los. Ima-

gine o cliente que recebe um mimo qualquer, um agrado, 

seja na forma de uma degustação, seja naquela de um 

docinho colocado a mais no seu pacote de compras, como 

reconhecimento à sua fidelidade ao estabelecimento. En-

tregas em domicílio, sem custo adicional, vendas a prazo 

para mensalistas são também algumas entre tantas ou-

tras formas de cativá-lo. 

Fazer o cliente sentir-se importante é a chave da exce-

lência no atendimento. Então, fica aqui a pergunta: “O que 

sua panificadora está fazendo para que os seus clientes 

sintam-se importantes?” Cordialidade, agilidade no aten-

dimento, produtos e serviços inovadores, e atenção às suas 

expectativas são algumas das respostas. Seguir esse cami-

nho poderá fazer toda a diferença. Experimente!

GILBERTO CAVICCHIOLI é engenheiro, consultor de empresas, professor 
na pós-graduação da ESPM e da Fundação Getúlio Vargas, e especialista em 
técnicas de atendimento ao cliente com excelência. É também autor do livro 
"O Efeito Jabuticaba", sobre atendimento, que já está em sua quarta edição. 
Coordena, ainda, o site www.profissionalsa.com.br.
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GILBERTO.  
O autor e seu livro. 
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CONSUMO / GERAÇÃO Z

estudo do comportamento das gerações tem 

sido pauta em livros, filmes e pesquisas. Pri-

meiro, os Baby Boomers, nascidos entre 1946 

e 1964, fruto de uma explosão populacional 

logo após o fim da 2ª Guerra Mundial. Pacifistas, quebra-

ram barreiras políticas e de gênero, além de terem criado 

o movimento hippie. Na sequência, veio a Geração X, nas-

cida entre as décadas de 1960 e 1980, apaixonada pelo 

trabalho, aderente a regras e que desenvolveu os princi-

O

O CONSUMIDOR DO 

FUTURO JÁ ESTÁ AÍ!
A Geração Z emerge 
como um segmento 
consumista, despertando 
o interesse de muitas 
organizações na 
atualidade.
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pais avanços tecnológicos que conhecemos, alguns 

dos quais iniciados pela geração anterior. Steve Jobs, 

um ícone da inovação, nasceu em 1955 – um Baby 

Boomer – e prova que, em toda a regra, há variações 

e exceções. 

Logo depois veio a Geração Y, os Millenials, nascida 

a partir do final da década de 1970 até meados dos 

anos 1990, imersa na revolução tecnológica, com no-

tável facilidade material e exigente como consumi-

dora. Agora, uma nova geração aparece, a Geração Z, 

cujos integrantes – nascidos entre o final da década 

de 1990 até 2010 –, mostram-se exigentes, individu-

alistas, consumistas, menos fiéis às marcas e abso-

lutamente digitais, com forte interesse em produtos 

ligados à moda e à vaidade, em uma busca pela auto-

afirmação e status social.

“Estamos diante de omnishoppers nativos, que gos-

tam de visitar lojas físicas, mas preferem comprar 

online. Eles estão na vanguarda da revolução mobile 

e querem novidades e vivências únicas. A Geração Z 

representa uma oportunidade crucial para as empre-

sas, porque esses consumidores tendem a ser mais 

fiéis e a desenvolver fortes conexões com as marcas. 

Para oferecer uma experiência personalizada em to-

dos os pontos de contato, estratégias baseadas em 

dados são essenciais”, explica Alessander Firmino, 

diretor geral da Criteo para o Brasil e América Lati-

na, empresa que trabalha com varejistas da Internet 

para exibição de anúncios online.

INFLUENCIADORES NATOS

Por conta disso, a Geração Z emerge como um seg-

mento consumista, despertando o interesse de mui-

tas organizações na atualidade. Ela se apresenta 

como uma geração conectada às tendências, a tudo 

que é novo e tecnologicamente atraente. É um seg-

mento apaixonado pela tecnologia, pela mídia e suas 

ferramentas de transmitir informações. Utiliza a te-

levisão, ouve o rádio, acessa a internet e fala ao celu-

lar simultaneamente, sem qualquer dificuldade. Leva 

esse comportamento frenético, em ritmo fragmenta-

do e acelerado, para as escolas e para as empresas 

nas quais trabalham, exigindo novas práticas educa-

cionais e gerenciais, a fim de conduzir tais compor-

tamentos para que se possa extrair o melhor desse 

segmento, extremamente criativo e inovador. 

Para essa geração, beleza e juventude são valores 

importantes e a moda é uma das formas de expres-

sar esses valores através das principais tendências. 

Ao contrário do que muitos imaginam, os jovens são 

exigentes em relação aos produtos/serviços e reali-

zam sim comparações antes de efetuar suas com-

pras. No processo de decisão de compra, valorizam 

mais a qualidade, o preço e o design que a marca do 

produto em si. 

Cada vez mais, o adolescente é influenciado e in-

fluencia nas decisões de compra. No ato de consumir, 

ouve mais a opinião dos pais, que continuam a ser a 

influência principal a afetar as decisões de compra. 

E, ao mesmo tempo, também influencia as compras 

familiares, principalmente em relação a roupas, a 

alimentos e a artigos eletrônicos. Por isso, a ânsia de 

tantas empresas em cativar esse público potencial. 

Assim, para as organizações que desejam con-

quistar esse mercado, não basta produzir ou vender 

produtos/serviços. Um marketing inteligente, nesse 

caso, inclui definir e compreender o comportamento 

e os hábitos de consumo do adolescente, uma gera-

ção consumista, como é denominada, e carente de 

estratégias focadas em seus desejos e suas idiossin-

crasias. É preciso, então, mantermo-nos “antenados” 

para atender a essa geração de consumidores sofis-

ticados e exigentes. E a premissa é certa: ou elas se 

adaptam aos novos hábitos adolescentes, ou não irão 

conseguir sobreviver e manter-se competitivas no 

principal mercado do futuro: a Geração Z. 
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DIFERENÇAS.  
Estamos diante de 
omnishoppers nativos, 
que gostam de visitar 
lojas físicas, mas 
preferem comprar online.
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ESCOLA IDPC / ENSINO A DISTÂNCIA

oi notícia na Imprensa no final de setembro: 
o ensino a distância (EAD) é a modalidade 
de ensino que mais cresce no Brasil. Um em 
cada cinco estudantes matriculados no en-

sino superior estuda a distância, de acordo com o 
Censo da Educação Superior divulgado pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Enquanto o ensino presencial 
apresentou queda nas matrículas, o EAD registrou o 
maior salto desde 2008. Segundo os dados do censo, 

F

EDUCAÇÃO  
QUE VAI LONGE

as matrículas nessa modalidade cresceram 17,6% 
de 2016 para 2017. Os estudantes de educação a 
distância chegaram a quase 1,8 milhão em 2017 – o 
equivalente a 21,2% do total de matrículas em todo 
o ensino superior.

Mas não é só nos cursos de graduação de facul-
dades e universidades que se observa essa dinâmi-
ca. Na prática, ela se estende por várias outras uni-
dades de ensino ao longo do Brasil, como é o caso da 
Escola IDPC. “Com menos de um ano de operação, 

Com menos de um ano de operação, a 
plataforma de EAD da Escola IDPC já ultrapassou 
a marca de 600 alunos matriculados.

EVOLUÇÃO.  
Os estudantes de 
educação a distância 
chegaram a quase  
1,8 milhão em 2017.Fo
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ESCOLA IDPC / ENSINO A DISTÂNCIA

nossa plataforma de ensino a distância já ultrapas-
sou a marca de 600 alunos matriculados”, comemo-
ra Monise Pinheiro, coordenadora Técnica da uni-
dade de ensino do SAMPAPÃO. “Perto de 500 deles 
são aqui do estado de São Paulo. Mas registramos 
muitas inscrições de outros estados também, entre 
eles Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte e até mesmo do Amapá”, 
conta, super animada.

E VEM MAIS POR AÍ

Obrigatório e indispensável para todo mundo que 
quer trabalhar com alimentos, o curso de Higiene 
e Manipulação é composto por 11 módulos, com 
avaliação ao fi nal dos dez primeiros e uma revisão 
completa no último. Se o aluno for aprovado em 
todos eles, receberá um certifi cado online, validado 
pela Escola IDPC.

As aulas em vídeo – ministradas pelos experien-

tes técnicos da Escola IDPC e gravadas pelo LT3 
Studios, a mesma produtora da TV SAMPAPÃO – 
podem ser acompanhadas a qualquer hora e lugar 
pelos estudantes, com toda comodidade, fl exibili-
dade de horários e economia de tempo. “E essa não 
é só uma vantagem para os estudantes se desen-
volverem profi ssionalmente, como também para o 
panifi cador, que pode oferecer a seus colaborado-
res uma sala com computador, a fi m de que eles 
não precisem se deslocar ou sair da padaria para 
fazer as aulas. E, claro, o dono da padaria também 
ganha com a qualifi cação de sua mão de obra”, res-
salta Monise.

E a boa notícia é que muita coisa interessante 
relacionada ao EAD da Escola IDPC ainda está por 
vir: “Já estamos estudando a implantação de novos 
cursos em nossa plataforma a partir de 2019, a fi m 
de torná-la ainda mais completa e abrangente”, fi -
naliza a coordenadora técnica do SAMPAPÃO.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2018

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

Fermentação Natural (16h) 05/11 a 08/11 Seg. a Qui. 08h30 às 12h30
Higiene e Manipulação de Alimentos (8h) 05/11 a 06/11 Seg. a Ter. 14h30 às 18h30
Responsável Técnico (20h) 05/11 a 09/11 Seg. a Sex. 14h30 às 18h30
Atendimento ao Cliente (15h) 05/11 a 09/11 Seg. a Sex. 15h00 às 18h00
Salgados Fritos e Assados (20h) 05/11 a 09/11 Seg. a Sex. 14h30 às 18h30
Especial de Panetones (12h) 05/11 a 07/11 Seg. a Qua. 14h30 às 18h30
Especial de Panetones (12h) 05/11 a 08/11 Seg. a Qui. 18h30 às 21h30
Tábuas de Frios (3h) 06/11 Ter. 09h00 às 12h00
Chessecake (8h) 07/11 a 08/11 Qui. a Sex. 08h30 às 12h30
Pães Internacionais (12h) 12/11 a 14/11 Seg. a Qua. 08h30 às 12h30
Torta Natalina de Vitrine (12h) 12/11 a 14/11 Seg. a Qua. 08h30 às 12h30
Interpretação de Laudo de Farinha (9h) 12/11 a 14/11 Seg. a Qua. 15h00 às 18h00
Especial de Biscoito Natalino (8h) 21/11 a 22/11 Qua. a Qui. 08h30 às 12h30
Pães Internacionais (12h) 21/11 a 23/11 Qua. a Sex. 08h30 às 12h30
Pães Italianos (12h) 21/11 a 23/11 Qua. a Sex. 14h30 às 18h30
Massas, Recheios e Coberturas (9h) 21/11 a 23/11 Qua. a Sex. 15h00 às 18h00
Especial de Biscoito Natalino (8h) 21/11 a 22/11 Qua. a Qui. 17h30 às 21h30
Qualidade do Pão Francês (20h) 26/11 a 30/11 Seg. a Sex. 08h30 às 12h30
Pizzaiolo (20h) 26/11 a 30/11 Seg. a Sex. 08h30 às 12h30
Pães Rústicos Internacionais (20h) 26/11 a 30/11 Seg. a Sex. 14h30 às 18h30
Especial Massa Folhada (15h) 26/11 a 30/11 Seg. a Sex. 15h00 às 18h00
Cake Glass (12h) 26/11 a 28/11 Seg. a Qua. 14h30 às 18h30
Chessecake (8h) 29/11 a 30/11 Qui. a Sex. 14h30 às 18h30
Especial Massa Folhada (15h) 26/11 a 30/11 Seg. a Sex. 18h30 às 21h30
Decoração de Bolos com Bico de Confeitar (20h) 26/11 a 30/11 Seg. a Sex. 17h30 às 21h30
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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 / RECEITAS DE NATAL

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. Derreter o chocolate, adicionar a manteiga e mexer bem.
2. Bater em batedeira as claras em neve.
3. Adicionar aos poucos o chocolate derretido, as gemas, a farinha de arroz, o açúcar, o 

amido, o emulsi�cante e, por último, o fermento químico. 
4. Untar a forma e levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, 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 336kcal = 1.411kJ 17%
Carboidratos 39,4g 13%
Proteínas 5,2g 7%
Gorduras Totais 19,4g 35%
Gorduras Saturadas 10,9g 50%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1,8g 7%
Sódio 166mg 7%

O Natal vem aí. E, com ele, a oportunidade de você oferecer aos clientes de sua 
padaria algumas novas receitas deliciosas, que têm tudo para se transformar 
em campeãs de vendas também. Confira estas sugestões preparada 
especialmente para você pela Escola IDPC.

É FESTA NO RADAR!

RENDIMENTO: 8 PORÇÕES.

BOLO DE CHOCOLATE 
SEM GLÚTEN

Informação Nutricional (Porção com 80g)

Chocolate Meio Amargo 100 200
Ovos 100 200
Manteiga 40 80
Farinha de arroz 37,5 75
Açúcar 30 60
Amido de milho 25 50
Emulsi�cante 5 10
Fermento químico 3 6

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

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Hidratar a gelatina sem sabor em água. Reservar.
2. Triturar o biscoito Maisena e misturar com a manteiga até 

formar uma massa. 
3. Forrar com a massa um aro de 23cm, untado com óleo. 

Reservar. 
4. Para o creme, misturar o leite condensado, o cream cheese 

e o iogurte. Acrescentar o suco com as raspas do limão e, 
por último, a gelatina hidratada. 

(*)% 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 120g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 303kcal = 1.273kJ 15%
Carboidratos 35,8 g 12%
Proteínas 6,1g 8%
Gorduras Totais 16,2g 29%
Gorduras Saturadas 8,6g 39%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 205mg 9%

RENDIMENTO: 1 UNIDADE COM 1.900KG.

CHEESECAKE DE 
LIMÃO SICILIANO
COM FRUTAS 
VERMELHAS

MASSA

Biscoito Maisena de 
Chocolate 100 200

Manteiga sem Sal 30 60

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

CREME

Suco e Raspas de Limão 
Siciliano 100 480

Leite Condensado 82 395
Cream Cheese 62 300
Iogurte Natural  41 200
Gelatina sem Sabor 2,5 12

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

COBERTURA

Água Fria 100 200
Água Morna 50 100 
Gelatina Sabor Morango 10 20

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

DECORAÇÃO

Frutas Vermelhas  - q.b.
Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

5. Para a cobertura, preparar a gelatina de morango e aplicar 
por cima da torta fria. 

6. Decorar com frutas vermelhas de sua preferência.

Sugestões de frutas vermelhas: morango, amora e cerejas.
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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

(*)% 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 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 280kcal = 1.176kJ 14%
Carboidratos 33,4g 11%
Proteínas 9,9g 13%
Gorduras Totais 12g 22%
Gorduras Saturadas 5,1g 23%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra alimentar 1,7g 7%
Sódio 680mg 28%

RENDIMENTO: 4 UNIDADES COM 500G CADA.

PANETONE SALGADO 
FOLHADO

REFORÇO

Ovos 100 240
Margarina Folhada 83 200
Leite 83 200
Farinha de Trigo 55 110
Açúcar Re�nado 42 100
Sal 8,3 20
Melhorador 4 10
Curry 3 8
Alecrim - q.b.

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

RECHEIO

Calabresa Defumada 100 400
Mussarela Ralada 50 200
Tomate Seco Picado 37 200
Cebola Picada 25 100
Salsa 12,5 100

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

ESPONJA

Farinha de Trigo 100 880
Fermento Biológico Fresco 3,4 30
Leite 57 500

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

GOURMET / RECEITAS DE NATAL

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
Esponja:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes em um bowl e misturá-los 

manualmente. Reservar.
3. Deixar descansar por aproximadamente 20 minutos.

Reforço: 
1. Acrescentar aos poucos os ingredientes do reforço na 

esponja.
2. Sovar bem a massa.
3. Abrir a massa sobre a mesa e deixar descansar por 

aproximadamente 20 minutos. 
4. Folhear a massa e em seguida abrir a massa com 

espessura de 2cm.

5. Cortar em tiras com 6cm de largura e 50cm de 
comprimento. 

6. Para o recheio, misturar todos os ingredientes.
7. Distribuir o recheio sobre cada tira, pressionar bem e, em 

seguida,enrolar em forma de um rocambole. 
8. Colocar na forma de panetone e deixar em estufa por 

aproximadamente 30 minutos.
9. Pincelar gema e assar em forno pré-aquecido turbo por 

aproximadamente 40 minutos. 
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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.

(*)% 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 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 154kcal = 647kJ 8%
Carboidratos 23,1g 8%
Proteínas 3,6g 5%
Gorduras Totais 5,5g 10%
Gorduras Saturadas 1,3g 6%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra Alimentar 1,1g 4%
Sódio 98,4mg 4%

RENDIMENTO: 65 UNIDADES COM 36G CADA. 

PÃO DE BATATA DOCE 
COM AÇAFRÃO

REFORÇO

Farinha de Trigo 100 600
Batata Doce Cozida 83 500
Ovos 25 150
Castanha-do-pará Picada 23 140
Margarina sem Sal 17 100
Açúcar 17 100
Leite em Pó 7 40
Lecitina de Soja 5 30
Glucose 5 30
Açafrão 3 20
Sal 2 10
Água 22 130

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

DECORAÇÃO

Castanha-do-pará 100 140
Açúcar Impalpável 21 30

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

ESPONJA

Farinha de Trigo 100 400
Fermento Fresco 7,5 30
Água 75 300

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
Esponja:
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Bater a farinha por 1 minuto na velocidade 1. 
3. Adicionar o fermento e a água aos poucos e bater na 

velocidade 1.
4. Bolear e deixar descansar, coberta com plástico por 1 hora.

Reforço: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a esponja na masseira, juntar todos os ingredientes 

secos.
3. Aos poucos, juntar os ovos, a margarina, a batata, a glucose 

e a lecitina de soja. 
4. Bater de 5 a 7 minutos na velocidade 1 até o ponto de véu.
5. Deixar descansar, coberta com plástico, por 

aproximadamente 30 minutos. 

6. Dividir a massa em pedaços com 36g, bolear e juntar 3 
pedaços de massa para formar o pão. 

7. Deixar em estufa a 33ºC por aproximadamente 30 
minutos.

8. Pincelar os ovos e decorar com uma fatia �na de batata 
doce e peneirar o açúcar impalpável.

9. Colocar em forno lastro, sem vapor a 190ºC por 25 a 30 
minutos.
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NUTRIÇÃO & SAÚDE / AÇAÍ

ocê sabia que o açaí pode ajudar os clientes 

da sua padaria a emagrecer? De acordo com 

a nutricionista funcional e oncológica Michel-

le Mendes, da Aliança Instituto de Oncologia, 

apesar do alto teor calórico, o fruto pode e deve ser con-

sumido, inclusive por obesos e pessoas com sobrepeso, 

desde que orientado por um nutricionista. “Por ser rico 

em fibras, o açaí pode trazer saciedade e melhorar o fun-

cionamento do intestino, o que contribui para eliminar 

toxinas com potencial inflamatório”, explica. Segundo a 

especialista o alimento é rico em compostos fenólicos, 

que possuem atividade antioxidante e anti-inflamatória.

A nutricionista complementa que devido à abundân-

V

CONSUMIR COM  
          MODERAÇÃO

cia dessas substâncias, pesquisas científicas têm asso-

ciado o consumo de açaí à prevenção de câncer, doenças 

cardiovasculares, processos alérgicos, doenças neurode-

generativas e aumento da longevidade. “Ele tem proteí-

nas, lipídeos, carboidratos e fibras. Dos lipídeos presentes 

na fruta prevalece o ácido graxo monoinsaturado oleico, 

o mesmo encontrado no azeite de oliva e associado à car-

dioproteção”, diz. Michelle comenta ainda que o açaí pos-

sui micronutrientes, como vitamina E, e minerais, como 

manganês, magnésio, cálcio e cromo.

MAS, NÃO SE ENGANE!

O fruto do açaí tem em média 65 calorias a cada 100 gra-

mas. E, quando transformado em polpa, pode até triplicar 

esse valor, devido ao xarope de guaraná e a banana, que 

geralmente são acrescentados para comercialização.

Então, como consumi-lo sem comprometer a boa for-

ma? Bem, Michelle Mendes reforça o que disse antes: “Na 

sua forma natural o açaí não engorda, já que é rico em fi-

bras e possui somente o açúcar natural da fruta. Já aque-

le batido na tigela, deve ser consumido com moderação, 

pois na maioria das vezes já possui em sua composição 

ingredientes como açúcar, xarope de guaraná ou xarope 

de milho. Já as tradicionais tigelas de açaí (sem xarope 

de guaraná e leite condensado, por exemplo) são opções 

saudáveis e prazerosas, garante a nutricionista.

Ainda segundo ela, o açaí é uma ótima fonte de ener-

gia e pode beneficiar até a prática da atividade física. “Seu 

consumo no pós-treino pode auxiliar na reposição, de ma-

neira rápida, da glicose perdida durante os treinos. Já no 

pré-treino pode contribuir no aumento da energia, pois é 

considerado um verdadeiro energético natural, diferente 

de outros produtos que se intitulam como energéticos e 

são apenas estimulantes”, finaliza a especialista.

Dá para o cliente da padaria se deliciar com o açaí, sem prejudicar sua dieta?
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / ANJO DOCE

om pouco mais de dois meses de funcionamen-

to, a Anjo Doce Casa de Pães, da Av. Nordestina, 

na Vila Nova Curuçá, Zona Leste de São Paulo, já 

é o maior sucesso entre os clientes do bairro. E 

muitos são os motivos que levaram à ascensão meteórica do 

estabelecimento. Ambiente familiar, produtos de qualidade, 

variedade na oferta e preços acessíveis são alguns dos ingre-

dientes que agregam valor a essa fórmula.

Mas, é claro, não é “só tudo” isso. “Da mesma forma que 

cada detalhe em termos de instalações da casa foi pensado 

para agradar quem entra aqui dentro, o atendimento tam-

bém tem que ser impecável. Por isso, antes de inaugurarmos 

o ponto, fizemos uma reunião com nossos colaboradores para 

deixar bem claro que a maior parte do sucesso das vendas 

da padaria dependeria deles”, lembra Marcelo da Silva João, 

sócio-proprietário da Anjo Doce.

A experiência de trabalhar bem uma padaria, aliás, é bas-

C

Fotos Tadeu Sakagawa

Conheça a Anjo Doce, o novo ponto de encontro 
dos clientes exigentes da Vila Nova Curuçá.

UM ANJO  
QUE CAIU NA VILA

MARCELO. (abaixo) 
A Anjo Doce é ainda 
um “bebê”, que está 
dando os primeiros 
passos.
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tante familiar a Marcelo, cujo início foi marcado em 1988, 

quando ajudava seu pai a tocar uma panificadora na Bai-

xada Santista, região do estado onde nasceu. Algum tem-

po depois, eles venderam o negócio e, com a ajuda dos 

irmãos de Marcelo, começaram a atuar no rentável ramo 

de carvão para churrasco, abastecendo pontos de venda 

de praticamente todo o litoral paulista.

EM SINTONIA COM A CLIENTELA

Depois de sair da sociedade dessa empresa e de um pe-

ríodo de cinco anos administrando negócios próprios em 

Piracicaba, interior de São Paulo, Marcelo resolveu voltar 

para a capital, mais precisamente para a Vila Nova Curu-

çá, onde comprou um hotel e, em sociedade com os ir-

mãos de sua mulher, Natália Fátima e Adalberto Augusto 

Pantaleão, resolveu retornar ao ramo da panificação, no 

ponto onde funcionou por muitos anos a famosa padaria 

da família do sogro, a Pãotaleão, que encerrou suas ativi-

dades há cerca de um ano e meio.

“Juntos, queríamos criar um conceito novo de casa, 

algo que não existia no bairro. Daí, elaboramos uma plan-

ta básica, derrubamos paredes, abrimos novos espaços 

e, no dia 26 de julho último, inauguramos a Anjo Doce”, 

conta Marcelo. O nome da padaria, um tanto inusitado, 

foi curiosamente criado como uma singela homenagem à 

família, a partir da junção das duas primeiras letras dos 

nomes do sogro e dos três irmãos deste. Assim, “Anjo” sur-

giu de Antonio e José; e o “Doce” de Domingos e Celestino.

E, desde então, a panificadora caiu no gosto dos mora-

dores e das pessoas que trabalham no bairro, não só pela 

qualidade e sabor inigualável dos pães e doces que ela 

oferece, como também – e principalmente – pela oferta 

de seu restaurante, que funciona pelo sistema à la carte, 

bem como pelos lanches com receitas especiais e custo-

mizadas de sua copa e, ainda, por seu happy-hour, e seu 

serviço de pizzas e de caldos, que começa a funcionar 

todo dia, no final da tarde.

“A Anjo Doce é ainda um ‘bebê’, que está dando seus 

primeiros passos. Mas, a cada dia, sentimos que essa 

‘criança’ vem crescendo muito rapidamente no conceito 

de nossos exigentes clientes, que sempre nos dão dicas de 

como melhorar cada vez mais. Por isso, temos a certeza 

de que um lindo futuro nos aguarda logo ali na frente”, 

finaliza Marcelo, com um grande sorriso.

O BAIRRO DA ANJO DOCE
Que elemento comum liga a história da Vila Curuçá 

àquela do distrito de São Miguel Paulista e à da parte 

leste do distrito do Jardim Helena? Ora, os colonizado-

res portugueses. Consta que entre o período de 1610 e 

1611, o Bandeirante Domingos de Góes virou “sesmeiro” 

das terras da região do “boi sentado”, que estão loca-

lizadas nas proximidades do Rio Tietê. Elas foram pas-

sadas para o controle dos padres carmelitas em 1621. 

Nesse período fora construída uma capela denomina-

da Nossa Senhora da Biacica – nome que vem do tupi 

“imbeicica” ou “cipó resistente”, facilmente encontra-

do no rio Tietê –, que é considerada como um marco 

da colonização da região. Por essa razão, por muito 

tempo Itaim Paulista, Vila Curuçá e a parte leste do 

Jardim Helena formavam um único bairro, conhecido 

como "Imbeicica", posteriormente separados. A Vila 

Curuçá é, desde 2008, beneficiada pela Estação Jar-

dim Helena-Vila Mara, que facilitou o acesso ao bairro 

e passou a acelerar o seu desenvolvimento.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / EMPÓRIO JARDIM

na Fátima de Oliveira nasceu dentro de uma 

padaria. Foi numa delas que sua mãe, Dona 

Maria de Lourdes, conheceu seu pai, o Sr. 

Flávio, e, juntos, começaram a escrever uma 

linda história de amor não só entre eles, como também 

pela panificação. “Minha mãe era dona do estabeleci-

mento, e meu pai, o padeiro. Eles gostaram um do outro, 

casaram e tiveram duas filhas, sendo que eu os acom-

panhei no ramo”, conta Ana, a simpática proprietária e 

sócia de seus pais no Empório Jardim Padaria & Café, 

do Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, município da 

Grande São Paulo.

A trajetória da família Oliveira no bairro, aliás, é bas-

tante antiga, e já contabiliza quase 18 anos, tempo em 

que ela manteve nele outra panificadora, vendida há 

cerca de quatro meses, para se concentrar seu foco no 

Empório Jardim. “O prédio aqui é nosso, e nele funcio-

nava uma temakeria. Nossos negócios na antiga padaria 

iam bem, mas eu queria me arrojar num novo empreen-

dimento, entregar aos clientes do bairro uma loja mais 

moderna, com conceito totalmente novo, no qual apos-

tei todas as minhas fichas e tinha certeza de que ia dar 

certo”, explica Ana.

Mas, convencer seus pais a enveredar para tal mudan-

ça radical foi só a primeira etapa da empreitada. A dona 

do Empório Jardim conta que quando inaugurou sua nova 

casa, há pouco menos de um ano e meio, teve que cons-

A

UM PRESENTE  
DE CORAÇÃO

truir basicamente a clientela a partir do zero. “Eu via até 

clientes antigos, que conhecia da outra padaria, passando 

aqui em frente e hesitando em entrar, talvez julgando que 

os preços que a gente praticava aqui eram mais altos do 

que na antiga casa. Aí, eu os pegava na porta e os convi-

dava a entrar, mostrando a eles que não era nada disso, 

e que os preços de bairro eram os mesmos. O que havia 

mudado, sensivelmente, era o ambiente, mais agradável, 

aconchegante e atrativo, porque eles, os clientes do bair-

ro, mereciam esse up-grade. Isso tudo, com a segurança 

que a presença constante de meus pais na nova casa pas-

sava para os consumidores”, lembra ela. 

Com menos de um ano e meio de 
funcionamento, o Empório Jardim 
Padaria & Café já se transformou no 
“queridinho” do Jardim Presidente 
Dutra, em Guarulhos. 

Fotos Tadeu Sakagawa

AMBIENTE DESCOLADO.  
A decoração clean e o “Chope 

em Dobro” (no detalhe) são 
dois super atrativos para os 

clientes do lugar.
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FEEDBACK INSTANTÂNEO

E todo esse esforço e empenho pessoal compensaram. 

Hoje, a Empório Jardim já é um ponto de encontro dos fre-

quentadores e uma referência do Jardim Presidente Dutra, 

no qual eles chegam para tomar o café da manhã, almo-

çar, curtir uma happy hour, aproveitar a promoção “Chope 

em Dobro” dos finais de semana, comer uma pizza à noite, 

bater um papo com os amigos ou até mesmo trabalhar e 

fechar negócios com clientes, confortavelmente instalados 

numa de suas mesas, aproveitando o perfeito wi-fi da casa.

Uma visita ao Empório Jardim também compensa 

para conferir o visual do lugar. Com a ajuda de um ar-

quiteto, Ana combinou nele, com muito bom gosto, uma 

ambientação retrô com uma proposta despojada de sus-

tentabilidade, valorizada por detalhes minuciosamente 

estudados, tais como a utilização de elementos básicos e 

naturais, harmonicamente integrados, tais como calhas 

de estanho e canos aparentes pintados com cores vibran-

tes, lindos grafites amarelos aplicados sobre azulejos na 

cor preta e até mesmo luminárias criadas a partir de boti-

jões de refrigeração cortados ao meio e suspensos no teto, 

valorizando o aspecto da reciclagem de materiais.

“Os clientes estão amando o local! E a gente, com 

grande orgulho e satisfação, percebe isso por meio do fe-

edback instantâneo que vimos recebendo deles. Todo dia 

as pessoas fazem um elogio ou um agradecimento por 

termos presenteado o bairro com essa nova casa e, ain-

da, nos dão sugestões para melhorarmos ainda mais, que 

nós acatamos e também atendemos prontamente, para 

evoluir sempre, um pouquinho mais a cada dia. Afinal, a 

razão de a gente existir e o motor para a continuarmos 

crescendo é a satisfação cliente, não é mesmo?! Por isso, 

vale sempre muito a pena escutar o que ele tem a dizer”, 

registra Ana, com a experiência profissional de alguém 

que nasceu para o sucesso.

A CIDADE DO EMPÓRIO JARDIM
Guarulhos é um município da Região Metropolitana de São Paulo. É a cidade não capital 

de estado mais populosa do Brasil, além de ser dona do quarto maior Produto Interno 

bruto (PIB) do estado e o 13º maior do Brasil. Nela, o Jardim Presidente Dutra, localiza-

do bem próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, sobressai pela infraestrutura 

que oferece a seus habitantes. O bairro dispõe de uma ampla rede de supermercados 

e alguns outros mini mercados, além de escolas, postos de saúde, padarias, prontos-

-socorros, academias, farmácias, agências bancárias, pet shops e agências de veículos, 

entre outros comércios. Por ter ruas planejadas e extensão ao longo de um terreno pla-

no, o Jardim Presidente Dutra possui grande tráfego de bicicletas, embora seja atendido 

pelo transporte público de forma efetiva, o que permite aos moradores fácil acesso a 

qualquer lugar de Guarulhos a partir do bairro.

EQUIPE AFINADA.  
Ana e seus pais comandam um 
time de profissionais antenados 
e bastante motivados.
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Recentemente, temos observado, por meio de notícias 

vinculadas no noticiário nacional, o aumento da pri-

são de donos e gerentes de estabelecimentos comerciais 

decorrentes da comercialização de produtos com data de 

validade expirada (vencida). Diante disso, nos sentimos 

na obrigação de voltar ao tema visando ao esclarecimen-

to dos panifi cadores.

DA PRATICA ILEGAL

A venda de produtos com data de validade expirada é ti-

pifi cada (considerada conduta criminosa) pelo artigo 7º, 

inciso IX da Lei nº 8.137/90. Com efeito, preconiza o art. 

7º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/90, que:

“Art. 7º – Constitui crime contra as relações de consumo:

I – (...)

IX – vender, ter em depósito para a venda ou expor à venda, 

ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria 

JURÍDICO CÍVEL / PRAZO DE VALIDADE

COMERCILIZAÇÃO DE PRODUTOS 
COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

O panifi cador deve 
estar atento aos 

produtos expostos 
à venda em suas 

padarias e confeitarias, 
pois a fi scalização 
cresce a cada dia.

em condições impróprias ao consumo.”

O conceito de “produtos impróprios ao consumo” está 

no §6° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, nes-

te caso, confi gurada a fi gura do inciso I, que estabelece 

que tais produtos são aqueles com prazo de validade ex-

pirado; independentemente de estarem deteriorados ou 

não, ou de serem de uso humano ou não, de vencimento 

recente ou não. Daí que desnecessária a perícia em tais 

bens, bastando a constatação visual, neste caso, atestada 

por autoridade pública habilitada. 

A pena do crime previsto no artigo 7º, inciso IX da Lei 

nº 8.137/90 é de detenção de 2 (dois) a (5) anos, ou multa. 

Portanto, temos um crime previsto na legislação nacional, 

e que possui como consequência pena relativamente gra-

vosa, quando comparada com outros crimes, como, por 

exemplo, crime de homicídio culposo, que possui pena de 

detenção de 1 (um) a 3 (três) anos.
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penais contra o Consumidor, a Saúde Pública, o Meio 

Ambiente, o Meio Ambiente do Trabalho e as Relações do 

Trabalho. Ou seja, somente as delegacias especializadas 

podem atuar na apuração dos crimes elencados acima, 

não podendo as demais delegacias da Capital exercerem 

atividades nessas áreas.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Saúde 

Pública realiza intensa fiscalização nas padarias e con-

feitarias da Cidade de São Paulo, encontrando algumas 

irregularidades que podem gerar diversos ônus para os 

empresários do setor, inclusive processo criminal por cri-

mes contra a saúde pública, incluindo o crime previsto no 

artigo 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90.

DO PROCEDIMENTO

Uma vez realizada a fiscalização por parte dos investiga-

dores da Polícia Civil no estabelecimento comercial, en-

contrada alguma irregularidade, a autoridade policial dá 

DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DO CRIME

A fiscalização da prática de comercialização de produtos 

com data de validade expirada compete a todos os órgãos 

de defesa do consumidor, bem como órgãos de vigilância 

sanitária existentes. No entanto, esses órgãos somente 

possuem a competência para autuar o estabelecimento 

comercial, lavrando multas ou até mesmo fechando o es-

tabelecimento. Podem até mesmo informar a autoridade 

policial da ocorrência do crime. Porém, somente a autori-

dade policial pode apurar o crime e efetuar prisões.

Em São Paulo, existe o Departamento de Proteção 

à Pessoa e a Cidadania (DPPC). Ele é um departamento 

especializado em investigações de delitos relacionados 

ao consumidor, à saúde pública, ao meio ambiente e às 

relações de trabalho, além da Fazenda Pública. A cria-

ção do DPPC foi definida em decreto do governador José 

Serra, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 21 de 

maio de 2009. 

Deve ser dada especial atenção na manipulação dos frios. Após aberta a embalagem, 

a peça deve ser protegida com plástico filme de PVC e devidamente identificada com 

o nome do fabricante, data de fabricação, data de validade e número do lote.

O Departamento de Proteção à Pessoa e a Cidadania 

possui seis divisões: Infrações contra o Consumidor; 

Infrações contra a Saúde Pública; Infrações contra o 

Meio-Ambiente, Meio Ambiente do Trabalho e Relações 

do Trabalho; Crimes contra a Fazenda; Crimes contra a 

Administração; e Administração (esta área, claro, admi-

nistrativa).

Com a criação do DPPC, a população passou a contar 

com unidades policiais dedicadas exclusivamente a in-

vestigações nessas áreas, possibilitando que os outros 19 

departamentos da polícia se dediquem aos demais deli-

tos. A Divisão de Crimes contra a Fazenda Pública atuará 

em delitos praticados por servidores públicos estaduais 

e municipais – inicialmente da Prefeitura de São Paulo, 

podendo, contudo, estender-se a outros municípios, após 

aprovação da Delegacia Geral de Polícia. 

O Decreto nº 54.359 de 20 de maio de 2009, que criou 

o DPPC, deixou claro a exclusividade das Delegacias Es-

pecializadas quanto ao registro e apuração das infrações 

voz de prisão ao responsável pelo estabelecimento, res-

ponsável esse que não necessariamente precisa ser o só-

cio proprietário, sendo que na ausência deste geralmente 

assume o encargo um funcionário.

Com a prisão em flagrante, os policiais conduzem o 

responsável pelo estabelecimento – nesse momento, já 

sendo considerado preso em flagrante – para a sede do 

DPPC, situado na Avenida São João, local no qual será ela-

borado Boletim de Ocorrência. Após a elaboração deste, é 

realizada a oitiva do responsável pelo estabelecimento e 

após, o Delegado competente fixa fiança necessária para 

sua soltura. E, com o pagamento da fiança em Banco Ofi-

cial, o Delegado competente elabora o Alvará de Soltura 

do responsável pelo estabelecimento comercial. A Auto-

ridade Policial, então, irá instaurar Inquérito Policial para 

a apuração do crime, realizando diversas diligências, in-

clusive realizando perícia nos produtos apreendidos para 

verificar se estes estavam impróprios para o consumo.

No entanto, quando tratamos da prática do crime por 
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comercialização de produtos com data de validade expi-

rada, não necessariamente realiza-se perícia, pois esta é 

dispensável, tendo em vista que o crime se configura com 

a simples prática da comercialização dos produtos fora 

da data de validade estipulada pelo fabricante.

Realizadas todas as diligências a Autoridade Policial 

elabora Relatório Final sobre o apurado no decorrer do 

inquérito e encaminha os autos para o Promotor Públi-

co do fórum competente, devendo este analisar os au-

tos e decidir pelo oferecimento da denúncia (abertura 

de processo criminal), ou não. Oferecida a denúncia, o 

panificador ou o funcionário responsável pelo estabele-

cimento responde pela prática do crime previsto na Lei 

nº 8.137/90, ficando sujeito assim, à aplicação da pena 

prevista pela prática do crime.

zar ação cível de indenização, pleiteando valores como 

medida de reparação.

PRODUTOS MAIS APREENDIDOS PELA DPPC

Para evitar problemas com a Delegacia Especializada em 

Crimes Contra a Saúde Pública o panificador deve tomar 

cuidado com algumas situações mais encontradas pelos 

investigadores da Polícia Civil de São Paulo:

1. Especial cuidado na venda de produtos com data de va-

lidade expirada. Entre os itens vendidos nas padarias 

mais encontrados com data de validade expirada estão 

os vinhos verdes, pois a maioria deles possui DATA DE 

VALIDADE, ao contrário de quase todos os demais.

2. Outro item muito encontrado pelos investigadores 

com data de validade vencida são refrigerantes ex-

postos à venda para o consumidor, em especial refri-

gerantes com 600ml, que possuem data de validade 

menor que os demais.

3. Deve ser dada especial atenção na manipulação dos 

frios. Após aberta a embalagem, a peça deve ser prote-

gida com plástico filme de PVC e devidamente identi-

ficada com o nome do fabricante, data de fabricação, 

data de validade e número do lote. A manipulação 

inadequada dos frios é a situação mais encontrada 

pela Polícia Civil.

Portanto, o panificador deve estar atento aos produtos 

expostos à venda em suas padarias e confeitarias, pois a 

fiscalização cresce a cada dia, causando inúmeros pre-

juízos a diversos comerciantes. Para não correr o risco de 

preso em flagrante e ficar sujeito a responder um proces-

so criminal, o panificador deve cercar-se de cuidados e, 

principalmente, aumentar o treinamento de sua equipe 

quanto à fiscalização dos produtos expostos à venda e 

usados diariamente na produção.

Lembrando que a saúde do consumidor pode ser afeta-

da seriamente e, sem a presença deste não seria possível o 

exercício da atividade desenvolvida por inúmeros empre-

sários e comerciantes do setor de panificação e confeitaria. 

Deve ser salientado, ainda, que se configura o crime 

com a simples exposição do produto para venda ou mes-

mo com a sua utilização, não sendo necessária a realiza-

ção de perícia para verificar se o produto, embora venci-

do, está em condições próprias para consumo. Finaliza-se 

o processo com a sentença proferida pelo MM Juiz de Di-

reito, condenando ou absolvendo o acusado.

Complementarmente, havendo a prática do crime de 

vender ou mesmo utilizar produto com data de validade 

expirada, caso algum consumidor sofra alguma consequ-

ência decorrente do consumo de tal item, ele poderá ajui-

JURÍDICO CÍVEL / PRAZO DE VALIDADE
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JURÍDICO TRABALHISTA / TRABALHO TEMPORÁRIO 

O comércio varejista do estado de São Paulo deve con-

tratar 23 mil trabalhadores temporários para o fim 

do ano, leve redução de 3% em relação aos 23,7 mil admi-

tidos em 2017. A estimativa é da Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Feco-

mercioSP). Segundo a assessoria econômica da entidade, a 

ligeira queda se dará pelo aumento das incertezas do am-

biente econômico. O cenário atual mostra uma desacelera-

ção no ritmo de recuperação da economia brasileira, uma 

reação tímida do emprego, incertezas no âmbito eleitoral 

e o consumo ainda com pouco fôlego. Assim, o empresário 

do comércio adota uma postura mais cautelosa em rela-

ção às decisões de investimento, inclusive em mão de obra.

Apesar das baixas expectativas dos empresários, as 

admissões realizadas neste período podem ser facilita-

das pelas novas regras introduzidas pela Lei 13.429/2017 

(trabalho temporário) e pela ReformaTrabalhista, como o 

trabalho intermitente. Segundo a Assessoria Jurídica da Fe-

deração, no caso do trabalho temporário, que pode ser es-

As contratações devem cair 3% em relação a 2017. No entanto, as novas 
regras trabalhistas podem facilitar contratos.

tabelecido a partir de documento firmado entre as partes, 

o período de contrato, que é de até 180 dias, pode ser es-

tendido por mais de 90 dias, o que pode dar mais chances 

de o empregado ser efetivado por meio de um contrato por 

prazo indeterminado. Além disso, seus direitos são equiva-

lentes aos de um funcionário que atua no regime da CLT.

A FecomercioSP reforça, ainda, que as empresas, por 

sua vez, terão um tempo maior para atendimento em caso 

de aumento de demandas, como acontece normalmente 

não só no fim do ano, mas também em outras datas sazo-

nais, como Dia das Crianças, Páscoa, Natal, Dia das Mães 

etc. Somam-se a essas vantagens os encargos reduzidos e 

o não pagamento de aviso prévio, por ser uma modalidade 

de contrato a termo. Caso a empresa tenha interesse na 

contratação do trabalhador temporário ao fim do contrato, 

poderá ser realizada sem impedimentos, o que fortalece o 

mercado de trabalho e a efetivação desses trabalhadores.

No caso do trabalho intermitente, as partes estabele-

cem um contrato que deve ser firmado por escrito e regis-

trado na carteira de trabalho, com detalhes sobre o local e 

o prazo para pagamento da remuneração. O trabalhador 

deve ser convocado com três dias corridos de antecedên-

cia e tem 24 horas para responder o chamado. As novas 

regras determinam ainda que o período de inatividade 

não será remunerado ou considerado tempo à disposição 

do empregador. Com isso, o trabalhador poderá, quando 

não convocado, trabalhar com outros empregadores, in-

dependentemente de serem do mesmo ramo de ativida-

de. Um ano depois da última convocação ou do último 

dia de serviço prestado, se não houver contato entre as 

partes, o contrato de trabalho é rescindido.

 Em relação aos direitos, a entidade explica que o tra-

balhador tem assegurado que o valor da hora não pode 

ser inferior ao pago aos demais empregados que exerçam 

a mesma função, tampouco ao valor por hora do salário 

mínimo. O adicional noturno, se a jornada for realizada 

nesse horário, também é obrigatório.

CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS
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BOOM DE FINAL DE ANO. 
Varejo paulista deve contratar 
23 mil temporários para o fim 

do ano, estima FecomercioSP.
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A expectativa mais positiva para o planejamento de 

2018 não se concretizou, e perto de 44% das empre-

sas paulistas que recorrem ao financiamento bancário 

estão com dificuldade de gerar caixa suficiente para pa-

gar as parcelas de suas dívidas junto às instituições. O 

dado é da pesquisa “Rumos da Indústria – Relacionamen-

to com Bancos e Refinanciamento de Dívidas”, realizada 

pela FIESP e pelo CIESP com quase 500 empresas, entre os 

dias 10 e 20 de julho.

O estudo também aponta que 12,4% das empresas 

estão com parcelas atrasadas. Cerca de 8,2% atingiram 

um número tão grande de parcelas em aberto que sofrem 

bloqueio de movimentações bancárias. Além disso, 70,7% 

têm alguma dificuldade no relacionamento com seu ban-

co, e 31,5% estão com dificuldades para pagar prestações 

de seus empréstimos. Um impacto que atinge principal-

mente as empresas de pequeno e médio portes.

REFINANCIAMENTO E CARÊNCIA

Outro destaque da pesquisa é o refinanciamento/renego-

ciação de dívidas. O levantamento mostra que 38,0% das 

empresas com dificuldades para pagar já receberam con-

tato do banco para propor refinanciamento de contratos 

de crédito. Quando avaliam a renegociação de contratos 

CONEXÃO FIESP / CRÉDITO 

de crédito, 78,7% das empresas com dificuldades para pa-

gar parcelas do empréstimo têm como prioridade a redu-

ção da taxa de juros. Em segundo lugar entre as priorida-

des aparece o alongamento dos prazos para pagamentos 

(para 62,0%).

Apenas 15,4% das empresas com dificuldades para 

pagar consideram viável refinanciamento com juros aci-

ma de 14% ao ano. No entanto, a taxa de juros média para 

capital de giro foi de 17,7% ao ano em maio de 2018, de 

acordo com o Banco Central. Segundo José Ricardo Roriz, 

presidente em exercício da FIESP e do CIESP, a elevação 

da capacidade ociosa de um patamar em torno de 10% 

para mais de 30% nos últimos anos apertou as margens 

de lucro. Embora os equipamentos estejam parados, eles 

geram custo fixo por conta da manutenção.

Além da redução da taxa de juros e do alongamento 

dos prazos para pagamentos, as empresas também pre-

cisam de carência para começar a pagar e de dinheiro 

novo, ou seja, de mais crédito para conseguir continuar 

operando: 74% das empresas com dificuldades para pa-

gar precisam de pelo menos três meses de carência para 

começar a pagar as parcelas do refinanciamento, e 72% 

precisam de dinheiro novo além do refinanciamento dos 

créditos bancários.

FALTA DE CAIXA PARA PAGAR 
EMPRÉSTIMOS AFETA EMPRESAS
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DINHEIRO CURTO. 
Menos juros, mais 

prazo, carência 
e dinheiro novo 
para pagar são 

necessidades 
absolutas.

Pesquisa da  
FIESP/CIESP revela 
grau de dificuldade 

enfrentado 
principalmente  

pelas PMEs.
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Com a fi nalidade de reunir as empresas que tenham 

como atividade a fabricação de máquinas, equipa-

mentos, aparelhos, acessórios e suas partes e peças des-

tinadas à indústria de panifi cação, confeitaria, biscoitos, 

food service, cozinhas profi ssionais, gastronomia e servi-

ços relacionados a alimentos, a Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) criou a 

Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para Pani-

fi cação e Foodservice (CSMPAN). Na prática, a iniciativa 

resulta de uma união de forças entre a ABIMAQ e a Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingre-

dientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN). Com ela, 

todos os associados desta última passam a usufruir dos 

benefícios da entidade nacional, entre eles os serviços dos 

Jurídicos Trabalhista, Tributário e Financeiro, bem como 

de seus Departamentos de Crédito e Exportação.

“Com essa integração, todos os associados da ABIEPAN 

– à exceção dos fabricantes de ingredientes – passam a ser 

membros da nova Câmara Setorial e, automaticamente, 

também à condição de associados da ABIMAQ, passando 

a usufruir de todos os benefícios dessa entidade, e a fazer 

suas contribuições mensais diretamente a ela, com valores 

idênticos àqueles que antes eram feitos à ABIEPAN, ao longo 

de um período de 24 meses, como resultado de uma con-

quista nossa, uma vez que o custo mensal de associação à 

ABIMAQ é um pouco mais elevado. Terminado esse período, 

as empresas que optarem por permanecer na CSMPAN en-

tram na tabela normal de contribuição associativa da ABI-

MAQ”, explica Armando Taddei Junior, consultor técnico da 

ABIEPAN. A nova Câmara Setorial tem como presidente de 

sua Diretoria o empresário Ronaldo Ferraz Cury, e, como vi-

ces, Antonio Marco Tafaro e Edinael Carlos Magalhães. 

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / CSMPAN

BENEFÍCIOS E VANTAGENS PARA TODOS

Armando ainda faz questão de enfatizar que, na prática, 

por meio da nova sistemática, a Câmara Setorial de Máqui-

nas e Equipamentos para Panifi cação e Foodservice passa 

a conviver com a ABIEPAN, cuja pessoa jurídica continua 

a existir, só que, a partir de agora, com a responsabilidade 

essencial e praticamente exclusiva de cuidar do Projeto Se-

torial Brasil Foodservice, convênio celebrado com a APEX-

-Brasil, que contempla ações miradas no estímulo das ex-

portações do setor, tais como a participação das fabrican-

tes brasileiras em feiras e eventos internacionais. 

E os fabricantes de ingredientes que eram fi liados à 

ABIEPAN? Perdem todas as suas vantagens e privilégios 

associativos? “Absolutamente, não!”, responde, enfático, 

Armando. “Pelo estatuto da ABIMAQ, essas empresas não 

podem naturalmente se transformar em fi liadas à enti-

dade. Porém, não haverá perda nenhuma para elas, uma 

vez que continuarão a ser atendidas e a ter seus pleitos e 

reivindicações defendidos pela ABIEPAN. E, como aconte-

ce com todas as outras empresas associadas a ela, pode-

rão, inclusive, optar por participar do Projeto Setorial Bra-

sil Foodservice, por meio do pagamento regular de uma 

contribuição à parte, desta feita realizado diretamente à 

ABIEPAN, que administra o Projeto”, esclarece o consultor.

Em síntese, a criação da CSMPAN representa um gran-

de avanço para o setor de máquinas e equipamentos para 

panifi cação e foodservice, uma vez que permitirá aos as-

sociados da ABIEPAN garantirem um lugar confortável 

sob o enorme guarda-chuva de benefícios e vantagens 

oferecidas pela ABIMAQ, uma entidade fortíssima, que 

representa mais de 7.500 fabricantes de 75 setores ligados 

ao setor de máquinas e equipamentos no Brasil.
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ABIMAQ cria a Câmara Setorial de Máquinas e 
Equipamentos para Panifi cação e Foodservice, 
que passa a proporcionar grandes benefícios e 
vantagens aos associados da ABIEPAN. 

SOB UM 
GUARDA-CHUVA 

BEM MAIOR
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IPC INTERNATIONAL 

BRAZILIAN PARTICIPATION IS HIGHLIGHT IN IBA 2018
SAMPAPÃO, FIPAN and IPC Magazine were present at iba 
2018, the largest trade fair in the world for the bakery and 
confectionery sectors, which took place from 15 to 20 September 
in Munich, Germany. The event registered the impressive 
mark of 1,373 exhibitors from around the world, distributed 
over 12 pavilions, and had the participation of 76,800 visitors, 
who generated about 2.1 billion euros in business started. 
“Objectively, our presence in iba was aimed at attracting new 
foreign exhibitors to FIPAN, presenting it as the largest bakery 
and confectionery trade fair in Latin America, as well as 
establishing international content-related partnerships within 
the framework of world trends for both the sectors. In parallel, 
we also carried out an intense work to make the IPC Magazine, 
the official publication of SAMPAPÃO, better known among these 
players, and also seek to establish new partnerships with other 
countries' press vehicles”, explains Antero José Pereira, president 
of SAMPAPÃO. “And the success was total: we were pleased to 
receive a large number of visitors from companies in our booth, 
many of which expressed the interest of coming to participate in 
our fair next year”, celebrates president Antero.

LA PARTICIPACIÓN BRASILEÑA ES DESTACADA EN IBA 2018
SAMPAPÃO, FIPAN e IPC Magazine estuvieron presentes en 
iba 2018, la feria comercial más grande del mundo para los 
sectores de panadería y confitería, que tuvo lugar del 15 al 
20 de septiembre en Múnich, Alemania. El evento registró la 
impresionante marca de 1.373 expositores de todo el mundo, 
distribuidos en 12 pabellones y contó con la participación de 
76.800 visitantes, que generaron alrededor de 2.1 mil millones de 
euros en negocios iniciados. “Objetivamente, nuestra presencia 
en iba tuvo como objetivo atraer nuevos expositores extranjeros 
al FIPAN, presentándola como la mayor feria de panadería y 
confitería en América Latina, así como al establecer asociaciones 
internacionales relacionadas con el contenido en el marco de 
las tendencias mundiales para ambos. En paralelo, también 
realizamos un intenso trabajo para hacer que la revista IPC, 
la publicación oficial de SAMPAPÃO, más conocida entre estos 
jugadores, y también buscara establecer nuevas alianzas con los 
vehículos de prensa de otros países”, explica Antero José Pereira, 
presidente de SAMPAPÃO. “Y el éxito fue total: nos complació 
recibir una gran cantidad de visitantes de empresas en nuestro 
stand, muchos de los cuales expresaron el interés de participar 
en nuestra feria el próximo año”, celebra el presidente Antero.

31ST CONGREPAN DISCUSSES PROGRESS AND CHALLENGES OF 
THE BAKERY SECTOR
Content, information and sectoral updating. This was the 
“menu” of the 31st CONGREPAN – Brazilian Congress of the 
Bakery and Confectionery Industry, sponsored with the support 
and participation of SAMPAPÃO by the Brazilian Association of 
the Bakery and Confectionery Industry (ABIP), from September 
26 to 30, at the Costão do Santinho Resort, in Florianópolis, 
state capital of Santa Catarina, south of Brazil, with the 
theme "Revenue of Success: Healthy Food, Automation and 
Productivity". Among the main focuses of the presentations, 
discussions and debates were in highlight in the event the 
valorization of baked goods as healthy food, the urgency of 
introducing automation and semi automation in production 
processes, and the broad discussion on productivity in bakeries 
and confectionery, thus addressing the trends and innovations 
for the sector. The schedule of the meeting also included two of 
the more important events in the sector: the 3rd Congrejovem 
– meeting with specific content aimed at the 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 of the Bread (CIPAN).

31ER CONGREPAN DISCUTE DE LOS AVANCES Y DESAFÍOS DEL 
SECTOR PANADERÍA
Contenido, información y actualización sectorial. Este fue el 
“menú” del 31° Congreso Brasileño de la Industria de Panadería 
y Confitería, patrocinado con el apoyo y la participación de 
SAMPAPÃO por la Asociación Brasileña de la Industria de 
Panadería y Confitería (ABIP), del 26 al 30 de septiembre, en Costão 
do. Santinho Resort, en Florianópolis, capital del estado de Santa 
Catarina, sur de Brasil, con el tema “Ingresos de éxito: alimentos 
saludables, automatización y productividad”. Entre los principales 
enfoques de las presentaciones, se destacaron las discusiones y 
debates sobre la valorización de los productos horneados como 
alimentos saludables, la urgencia de introducir automatización y 
semi automatización en los procesos de producción, y la amplia 
discusión sobre la productividad en panaderías y confitería, por 
lo tanto abordando las tendencias e innovaciones para el sector. 
El calendario de la reunión también incluyó dos de los eventos 
más importantes en el sector: el 3er Congrejovem – reunión con 
contenido específico dirigido a los herederos de la panadería, entre 
16 y 30 años de edad – y el Congreso Interamericano de Panadería 
y Confitería promovido por la Confederación Interamericana de 
Industrias del Pan (CIPAN).

ANTERO JOSÉ PEREIRA IS REELECTED PRESIDENT OF CIPAN
During the Inter-American Baking and Confectionery Congress 
of the Inter-American Bread Industry Confederation (CIPAN) 
– an event held in parallel to the 31st CONGREPAN, held from 
September 26 to 30, at the Costão do Santinho Resort, in 
Florianópolis, state capital of Santa Catarina, south of Brazil, 
president of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, was reelected as 
president of this entity of great international representation. 
Very happy, Antero says that choosing his name to run CIPAN 
for the next two years renews his commitment to move 
forward, to the future and to meet new victories, hand in hand 
with the bakers of the Americas, who once again deposited 
their vote of confidence in him. “To each and every one of 
them, thank you very much. I will know how to respect this 
distinction by working even harder to strengthen the bonds 
that unite us in order to promote not only the continuity of 
development and growth of our industry within the broader 
scope of CIPAN, but also – and more of everything – in order to 
stimulate and promote the changes we need so much to move 
forward and to be even more efficient and competitive in the 
face of the new challenges that already knock at our door”, 
states President Antero.

ANTERO JOSÉ PEREIRA ES REELEGIDO PRESIDENTE DE CIPAN
Durante el Congreso Interamericano de Panadería y Confitería 
de la Confederación Interamericana de la Industria del 
Pan (CIPAN) – un evento que se realizó en paralelo al 31er 
CONGREPAN, que se realizó del 26 al 30 de septiembre, en 
el Resort Costão do Santinho, en Florianópolis, capital del 
estado De Santa Catarina, al sur de Brasil, el presidente de 
SAMPAPÃO, Antero José Pereira, fue reelegido como presidente 
de esta entidad de gran representación internacional. Muy feliz, 
Antero dice que elegir su nombre para dirigir CIPAN durante 
los próximos dos años renueva su compromiso de avanzar 
hacia el futuro y lograr nuevas victorias, de la mano de los 
panaderos de las Américas, quienes una vez más depositaron 
su voto de confianza en el “A todos y cada uno de ellos, muchas 
gracias. Sabré respetar esta distinción al trabajar aún más 
para fortalecer los lazos que nos unen e promover no solo la 
continuidad del desarrollo y el crecimiento de nuestra industria 
dentro del un alcance más amplio de CIPAN, pero también, 
y más de todo, para estimular y promover los cambios que 
necesitamos tanto para avanzar y ser aún más eficientes y 
competitivos ante los nuevos desafíos que ya tocan nuestra 
puerta”, afirma el presidente antero.
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Com muita tranquilidade e belezas naturais, o CERIPAN 

é o clube de campo dos associados do SAMPAPÃO. Lo-

calizado em Ibiúna, no interior de São Paulo, ele possui mais 

de 75.000m2 de área verde, com opções de lazer para todas 

as idades. 

Entre suas instalações destacam-se a sede social, chalés 

preparados para hospedagem, duas piscinas para adultos e 

crianças, campo de futebol, quadras esportivas, alamedas ar-

borizadas, churrasqueiras, quiosques, capela para casamen-

tos e batizados, um lindo lago com área para pesca esportiva 

e a quadra coberta, com palco especial, para realização de 

grandes shows e eventos. Um lugar cheio de vida e diversão 

para toda a família.

A apenas 45 minutos do Centro de São Paulo, o acesso ao 

CERIPAN é fácil, simples e bem sinalizado, com acesso tan-

to pelas Rodovias Raposo Tavares ou pela Presidente Castelo 

Branco. O Clube fica aberto de quarta a sexta-feira, das 9h00 

às 16h00; e aos sábados, domingos e feriados, das 8h00 às 

19h00, com piscinas liberadas. E para o uso dos chalés não há 

restrições de horários – basta fazer a sua reserva.

Recarregue suas energias nesse lugar maravilhoso, mais 

um patrimônio dos associados do SAMPAPÃO!

SERVIÇOS

SEJAM MUITO BEM-VINDOS  

AO CERIPAN!

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) (15h)

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 (15h)

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 (9h)

Técnicas de Acabamentos 
Para Bolos Decorados (20h)

Tortas Geladas (15h)

Trabalho em Equipe (15h)

CONFIRA A RELAÇÃO  
DE CURSOS BÁSICOS  

DA ESCOLA IDPC PARA 2018

IMPORTANTE: para mais informações sobre datas, horários e 

investimentos para participação nos cursos, ligue para(11) 3113-0166 

ou clique No link “ESCOLA IDPC”, no site do SAMPAPÃO –  

www.sindipan.org.br

S
A

M
PA
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BEM-VINDO, NOVO 
ASSOCIADO DO SAMPAPÃO! 

Conheça, agora, mais uma padaria que passou 
fazer parte do time de sucesso do SAMPAPÃO! 

ROGERIO SHIMURA PANIFICACAO E CONFEITARIA – EIRELI 
R. Treze de Maio, 1.947 – Bela Vista – São Paulo/SP

SERVIÇO: 
Clube de Campo CERIPAN

Km 59,5 da Estrada de Ibiúna – Ibiúna/SP
Reservas: (11) 3291-3702
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