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editorial

A UNIÃO QUE TRAZ A FORÇA

No dia 1º de janeiro de 2019, o novo presidente da 

República, Jair Bolsonaro, eleito democraticamen-

te pelo voto da maioria dos brasileiros, assumirá o seu 

mandato pelos próximos quatro anos. A escolha de seu 

nome para o cargo representou a vontade soberana da 

Nação, depois de uma campanha presidencial, que, se-

guramente, foi uma das mais conturbadas da história de 

nosso País. 

A polarização ideológica gerada no coração e nas men-

tes dos brasileiros criou um clima de antagonismo nunca 

visto – principalmente em função do maciço uso das redes 

sociais como fonte de divulgação de ideias genuínas, mas 

também, infelizmente, de muitas fake news em prol e con-

tra os candidatos – contribuiu sobremaneira não só para o 

acirramento da disputa, como também para a instalação 

de um ambiente de animosidade entre muita gente, com 

ofensas mútuas e até rompimento de antigas amizades, o 

que constituiu o saldo mais lamentável do embate eleito-

ral. E retroagir nesse processo, para voltarmos a conviver 

em paz e harmonia e produzirmos os avanços que o Brasil 

tanto precisa, parece que ainda vai demorar algum tempo. 

Porém, isso não pode e nem deve durar uma eternidade, 

porque cada dia perdido na insipidez dessa polarização in-

justificada é um abismo que se abre ante a conquista de 

nossos maiores e melhores objetivos.

Assim, cada um de nós, é claro, deve preservar e lu-

tar pelos princípios em que acredita. Mas não podemos 

esquecer de que o que está em jogo nessa hora é o nosso 

futuro e o futuro de nossa Pátria. Nunca é demais lem-

brar que mundo cada vez mais globalizado e com tantas 

ameaças planetárias de acirramento das economias, não 

podemos esquecer QUEM SOMOS, como também, efetiva-

mente, QUE SOMOS um só povo, vivendo numa só Nação.

Então, vamos trabalhar e remar juntos na direção da 

conquista de nossos melhores objetivos enquanto cida-

dãos de nossa Pátria-Mãe Gentil. Mais do que nunca, é o 

momento de pensar no TODO e não nas partes. Então, é 

hora seguirmos juntos, passo a passo e ombro a ombro 

um mesmo caminho, que certamente conduzirá o nosso 

Brasil a um patamar mais elevado na escala do desenvol-

vimento, seja ele o econômico, o social, o cultural e todos 

aqueles que tangem a nossa vida cotidiana. 

Essa, aliás, será a grande plataforma de trabalho do 

SAMPAPÃO ao longo de 2019, ano que promete ser de gran-

des e valorosas ações não só em prol da coletividade pani-

ficadora, como também de recuperação da indústria, do 

comércio e da retomada do nosso crescimento econômico, 

em todas as frentes. E queremos, mais uma vez, convidar 

você, amigo panificador a continuar ao nosso lado ao lon-

go dessa trajetória. Sim, porque essa é a verdadeira união 

que traz a força. E os bons resultados disso seguramente 

virão como consequência natural de tudo aquilo que em-

preendermos em conjunto. Vamos lá: com a união da nos-

sa categoria de panificadores, nem o céu é o limite para a 

materialização de nossos melhores sonhos e desejos.

Boas Festas e um GRANDE E FELIZ 2019 para todos nós!

Em 2019, vamos continuar trabalhando juntos, e lutando 
ombro a ombro para garantir a conquista de nossos 
maiores e melhores objetivos.

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO



4 IPC 821    Dez/Jan 2019

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 
Toffoli 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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SAMPAPÃO E FIPAN MARCAM 
PRESENÇA NA CIIE 2018/XANGAI
O SAMPAPÃO marcou presença na realização da China In-

ternational Import Expo – CIIE 2018, de 2 a 11 de novembro 

de 2018, em Xangai, na China. “Estivemos lá essencialmente 

para conhecer e prospectar in loco as tendências do mer-

cado de panificação e confeitaria, e, ainda, para geração de 

networking para a nossa FIPAN, a fim de proporcionar intro-

dução aos canais de comercialização e viabilizar a participa-

ção de um maior número de empresas chinesas na próxima 

edição da feira, de 23 a 26 de julho de 2019, no Expo Center 

Norte, em São Paulo/SP”, explica Antero José Pereira, pre-

sidente do SAMPAPÃO, que viajou à China acompanhado 

pelo diretor administrativo da Aipan-SP, Carlos Gonçalves 

Teixeira. Durante o evento, a agência Seven, organizadora da 

O presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, esteve 

presente ao Jantar em Homenagem às Forças Armadas 

promovido pela FIESP, no dia 31 de outubro, na sede da enti-

dade. O evento contou com a participação de cerca de 140 

convidados, entre autoridades militares e membros do cor-

po diretivo da FIESP. Entre eles, o presidente da casa da in-

dústria de São Paulo, Paulo Skaf, o ex-ministro das Relações 

Exteriores do Brasil e da Defesa do Brasil, embaixador Celso 

Amorim, e os comandantes das três Forças: almirante-de-

-esquadra Julio Soares de Moura Neto, da Marinha; o general 

Enzo Martins Peri, do Exército; e o tenente-brigadeiro-do-ar 

Juniti Saito, da Aeronáutica. Também participou do encon-

tro o diretor titular do Departamento da Indústria da Defesa 

(Comdefesa), Jairo Cândido.

Representando a CIPAN e o SAMPAPÃO, Rui Manuel Rodri-

gues Gonçalves e Delcino Pedro dos Santos – respectiva-

mente o vice-presidente do Sindipan/Aipan-SP e o diretor 

social do Sindipan-SP – marcaram presença ao almoço em 

comemoração ao Dia do Industrial de Panificação promovi-

do pelo Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, pro-

movido em Montevidéu, no domingo, 11 de novembro. Se-

gundo ambos, foi uma oportunidade ímpar de rever amigos 

queridos e companheiros de longa data na luta pela defesa 

dos interesses e pelo desenvolvimento do setor da panifi-

cação na América Latina, bem como de festejar a data com 

um grande número de panificadores daquele país.

COMEMORANDO UMA DATA 
IMPORTANTE NO URUGUAI

FIPAN, esteve lá, num estande especialmente montado para 

fazer o trabalho de divulgação da mostra brasileira junto aos 

expositores e visitantes de todo o planeta. (FOTO) A CIIE 

tem perfil multissetorial e contou com expositores de mais 

de 120 países, em uma área de exibição de 240.000 m², e 

visitação de mais de 150.000 profissionais ligados ao inter-

câmbio comercial dos mais diversos setores da economia.

HOMENAGEM AOS 
DEFENSORES DA 
PÁTRIA NA FIESP
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No dia 26 de outubro, a Escola IDPC participou do programa 

“O Melhor da Tarde”, da apresentadora Catia Fonseca, da Band, 

no qual foi enfatizado o trabalho dos artistas da panificação. 

Na ocasião, o professor e técnico da unidade de ensino do 

SAMPAPÃO, Ezequiel Cardoso, mostrou aos telespectadores al-

gumas de suas criações em parceria com a equipe da escola, en-

tre elas, diversas baguetes, brioches e o delicioso “Manjeriqueijo”, 

um pão feito com reaproveitamento e alimentos, que foi com-

partilhado e ganhou a aprovação da plateia do programa. Além 

disso, Ezequiel também apresentou ao público uma linda escul-

tura de um torso feminino, totalmente feita de pão, elaborada 

por ele em homenagem ao Outubro Rosa. Junto com ele, presen-

tes à atração da Band também estiveram os chefs boulangers 

Marcelo Marques, da Madeleine Bakery; Marina Mazzon e Juliana 

Cavalheiro, proprietárias da Feito a Pão; João Bento, da Casa do 

Bento Pães Artesanais; Johannes Roos, da Puratos; e o consultor 

Carlinhos Cardoso, também representando a Padaria Trincadão.

ESCOLA IDPC É DESTAQUE 
NA MÍDIA

Com o instigante título acima, e 

dentro da programação do Ciclo 

de Palestras do SAMPAPÃO – ini-

ciativa que conta com apoio do 

Departamento da Micro, Pequena e 

Média Indústria e Acelera FIESP – a 

consultora de negócios do SEBRAE-SP Juliana Berbert realizou, 

no dia 30 de outubro, no auditório do prédio-sede das entidades 

uma apresentação com o objetivo de incentivar os panificado-

res a pensar o negócio de padaria de forma inovadora, por meio 

da melhoria de sua gestão. Entre os tópicos do encontro, foram 

analisados o verdadeiro conceito de inovação e o “pensar criati-

vo” como respostas para a conquista de resultados positivos na 

panificação. Assista a íntegra da palestra no site do SAMPAPÃO.

PENSE FORA DA CAIXA  
E INOVE PARA GANHAR MAIS!

No dia 18 de outubro, com o apoio da Associação 

da Indústria de Panificação e Confeitaria de Pi-

racicaba e Região (Apapir) e do SEBRAE, a Asso-

ciação da Indústria de Panificação e Confeitaria 

do Estado de São Paulo (AIPESP) realizou o VIII 

Encontro de Negócios e Tendências na Panifica-

ção e Food Service naquela cidade. Os patroci-

nadores do encontro foram Anaconda, Astemaq 

Refrigeração, Farinha de Trigo Tia Ofélia, Prática, 

Correcta Alimentos, Coca-Cola, Kibon, Kato Em-

balagens, Philip Morris, Tati Minas, Jundiá Sorve-

tes, Riberdoces/ Rich’s, Aviva Treinamentos, Café 

Morro Grande, Werner, Cegantin e Casa Faria/

Nevasca Alimentos/Mineirinho Pão De Queijo. 

Esse foi o penúltimo evento da AIPESP deste ano, 

realizado no interior do estado de São Paulo com 

o objetivo possibilitar o acesso dos profissionais 

da área de alimentação às novas informações de 

tecnologia, produção e gerenciamento de negó-

cios, no escopo de uma fórmula que vem contri-

buindo significativamente para o crescimento do 

setor nas regiões onde os encontros acontecem. 

Finalizando a programação de 2018, o último de-

les aconteceu no dia 23 de novembro, em Arara-

quara, e será tema de registro na próxima edição 

da Revista IPC.

AIPESP

PIRACIBA RECEBE 
PENÚLTIMO ENCONTRO 
DA AIPESP EM 2018
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entreVista / roGÉrio sHiMUra

D
urante a realização do 31º CONGREPAN – Con-

gresso Brasileiro da Indústria de Panifi cação e 

Confeitaria, promovido em setembro último 

no Costão do Santinho, em Florianópolis/SC, 

Rogério Shimura, proprietário da famosa Levain Escola 

de Panifi cação de São Paulo e diretor do SAMPAPÃO, rece-

beu mais uma merecida distinção, com a escolha de seu 

nome para o prêmio de “Melhor Padeiro das Américas”. 

Esta foi mais uma importante e merecida conquista 

na já extensa carreira profi ssional desse multiempreen-

dedor dos negócios do pão, iniciada no interior de São 

Paulo e que já projetou sua grife pessoal tanto dentro 

quanto para fora, como chef boulanger e uma das maio-

res referências da panifi cação no planeta. Rogério rece-

beu gentilmente a reportagem da Revista IPC em meio 

à sua atribulada agenda para conceder esta animada 

entrevista exclusiva, na qual ele conta um pouco des-

sa brilhante trajetória. E, de quebra, ele ainda dá uma 

receita de Sanduíche de Verão, tendo como base uma 

receita de Ciabatta de Nozes com Levain de sua autoria, 

para você incluir no cardápio da sua padaria. Confi ra!

REVISTA IPC: COMO FOI QUE A PANIFICAÇÃO ENTROU 

NA SUA VIDA? 

Rogério Shimura: Bem, essa é uma longa história. Eu 

sou de uma família de panifi cadores, que desde 1946 

já atuava no ramo, com um tio dele, em Mairiporã, no 

interior paulista. Em paralelo, meu pai também tra-

balhava com agricultura e, depois, com avicultura, à 

época chegando a ter o maior abatedouro do estado de 

São Paulo. Até que em 1987, enxergando as enormes 

possibilidades do negócio de panifi cação, ele e minha 

mãe resolveram abrir a primeira padaria deles em Ati-

baia, no interior paulista. A coisa foi tomando corpo, 

tanto que, poucos anos depois, em 1994, eu vendi duas 

linhas telefônicas e montei minha primeira casa, tam-

bém em Atibaia. 

O “NIPOLITANO” 
QUE GANHOU O MUNDO

Rogério Shimura, 
um dos mâitres 

boulangers mais famosos 
e respeitados do planeta, 

fala um pouco de sua 
trajetória na magnífi ca 

arte de produzir e ensinar 
a fazer pão.

Fotos Tadeu Sakagawa
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UAU! É QUE, NAQUELE TEMPO, AS LINHAS TELEFôNICAS 

VALIAM MUITO DINHEIRO, NÃO É MESMO?!

Pois é. Hoje, é só você pedir uma, e meia hora depois o 

técnico da operadora já está na porta da sua casa para 

instalá-la. (risos) Mas foi aí que eu vi que o negócio de pa-

daria era mais complexo do que eu pensava, e, em 1997, 

resolvi vendê-la. Só que a farinha já tinha caído no meu 

pé e entrado no meu sangue. E aí já viu, né?! No dia se-

guinte à venda, eu já me vi planejando montar uma nova 

casa. (mais risos) Então, como a minha proposta era pro-

duzir o melhor pão de Atibaia, fui para a França estudar 

panificação com alguns dos maiores mâitres boulangers do 

mundo. E, quando voltei, em 1999, abri a Nobre Boutique 

de Pães naquela cidade, quando comecei a cumprir mi-

nha meta e a materializar, de verdade, meus sonhos pes-

soais e profissionais, trabalhando muito e abraçando de 

vez a proposta de que panificação é uma missão que a 

gente cumpre de “Lua a Lua”: você chega para trabalhar 

com a Lua lá em cima no céu, e sai do trabalho com ela lá 

em cima de novo. (risos)

E COMO FOI QUE VOCê ACABOU SE TORNANDO, ALÉM 

DE UMA REFERêNCIA MUNDIAL, NA CELEBRIDADE DA 

MÍDIA NO RAMO DA PANIFICAÇÃO?

Na verdade, uma conjunção de fatores acabou contribuin-

do para que eu me tornasse mais conhecido pelas pessoas. 

Tudo começou no ano de 2000, quando me destaquei num 

concurso promovido por uma conhecida revista do setor 

aqui no Brasil. Ato contínuo, veio a televisão. O curioso é 

que eu fui uma espécie de “segunda opção” nessa história. 

Isso porque era minha mãe, que foi até aluna do saudoso 

Benjamin Abrahão, que participava preparando receitas 

em alguns programas femininos. Aí, um dia ela não quis 

mais fazer isso e passou o bastão para mim. 

FOI FÁCIL ESSA TRANSIÇÃO?

Nem um pouco. (risos) No começo eu era muito tímido, 

falava pouco. Mas as apresentadoras dos programas fo-

ram me ajudando. Veja, eu sou do tempo do “Note e Ano-

te”, da TV Record, quando o programa era apresentado 

pela Ana Maria Braga. Depois veio a Claudete Troiano e, 

na sequência, a Catia Fonseca, todas muito simpáticas. E 

eu fui aprendendo com elas o que era fazer televisão. De 

um oriental acanhado eu me tornei muito falante. Tanto 

que, hoje, eu digo que virei um “nipolitano”, uma mistu-

ra de japonês com napolitano. (risos) Sem dúvida, a mí-

dia deu uma alavancada na minha carreira, até que, em 

2004, vendi minha parte da Nobre para meu ex-sócio, e 

me mudei definitivamente para a capital paulista, onde 

comecei a trabalhar como professor, lecionando pani-

ficação na Faculdade Anhembi Morumbi e também no 

curso Mestre Padeiro Internacional do Senac, até 2012. 

Foi aí que veio a fundação da minha empresa, a R. Shi-

mura Panificação e Consultoria e, depois, a fundação da 

Escola de Panificação Levain.

ALIÁS, A CRIAÇÃO DA LEVAIN FOI UM FATO EMBLEMÁTI-

CO AO LONGO DE SUA TRAjETóRIA DE SUCESSO. QUAN-

DO E COMO FOI QUE VOCê DECIDIU ESTABELECê-LA?

Inauguramos a escola em fevereiro de 2013, muito em 

função da carência de profissionais qualificados para 

atuar no ramo. E, como se sabe, conhecimento acumula-

do, guardado só para você, não é uma coisa muito legal. 

Você tem que transmiti-lo, dividi-lo com os outros. Come-

çamos pequenininhos, mas aí a coisa toda foi crescendo, 

ganhando musculatura e, hoje, a escola é um grande su-

cesso. Nesses quase seis anos de funcionamento, mais de 

7.000 alunos já passaram por nossos cursos, gente não só 

dos quatro cantos do Brasil, como também muitos profis-

sionais do exterior, de países como Estados Unidos, Cana-

dá, México, Noruega, Emirados Árabes, Angola, além de 

muitos outros da América do Sul, como Paraguai, Argenti-

na e Uruguai, um público formado não só por panificado-

res e pessoas que já trabalham com e em padarias, como 

também muitos novos empreendedores, que desejam 

ingressar no ramo. E muitos deles vivem voltando para 

cá, para aprender mais e se aperfeiçoar ainda mais, num 

processo de troca de experiência em que eu e minha equi-

pe também acabamos aprendendo muito. É como eu digo 

sempre na primeira aula de cada curso: conhecimento é 

um bem adquirido que ninguém pode tirar de você. En-

tão, continue estudando! E aplique esses novos conheci-

mentos e ideias no seu dia a dia, que aí você consegue 

melhorar sempre.

VOCê TESTEMUNHOU, FOI E CONTINUA SENDO PER-

SONAGEM E PROTAGONISTA DA EVOLUÇÃO DA PADA-

RIA BRASILEIRA, HOjE MODELO PARA TODO O MUNDO. 

COMO VOCê ANALISA O FUTURO E AS TENDêNCIAS 

PARA A PANIFICAÇÃO?

Olha, padaria é um segmento de negócios que continua 

crescendo, e tem potencial para crescer ainda mais. Viajei 

entreVista / roGÉrio sHiMUra
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SANDUÍCHE DE VERÃO 
DO SHIMURA

Produto desenvolvido por Rogério Shimura, 
tendo como base sua receita de Ciabatta 
de Nozes com Levain.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

1. Colocar a farinha de trigo e o melhorador na masseira. 

Ligar na velocidade 1.

2. Adicionar parte do líquido e as nozes. Ligar na 

velocidade 1.

3. Adicionar o levain e o fermento. Ligar na velocidade 1.

4. Após juntar a massa, adicionar o sal e subir para a 

velocidade 2. Adicionar o restante do líquido.

5. Juntar o azeite e continuar na velocidade 2.

6. Bater até atingir o ponto de véu. Retirar a massa, 

porcionar, bolear, deixar descansar, modelar, acondicionar 

nas assadeiras e levar para fermentar antes de fornear.

MONTAGEM DO SANDUÍCHE:

Cortar o pão e recheá-lo com 2 fatias de mortadela, 2 

fatias de muçarela ou queijo prato, folhas de rúcula e 

tomates cereja.

INGREDIENTES QUANT. (g/ml)

Farinha de Trigo Branca 1.000

Levain 400

Sal Refi nado 25

Azeite 50

Água 600

Melhorador 10

Nozes 200

Fermento Biológico Seco 6

muito nesses anos todos e posso garantir que não 

existe no mundo um modelo tão completo de pada-

ria como a que existe no Brasil. Então, o céu é o limite. 

Quanto às tendências, como o Sr. Antero, presidente 

do SAMPAPÃO, costuma dizer, “o futuro da padaria 

está no passado.” Ou seja, ele vai ser defi nido pelo 

resgate dos produtos que foram esquecidos ao longo 

do tempo, como a receita de uma boa broa de milho, 

de uma cangalha, de um bom pão sovado, de uma 

boa rosca de coco e de um excelente pão francês. 

E, nos processos de produção, tudo bem usar novas 

tecnologias, como o ultracongelamento, e mesmo a 

utilização de pré-misturas, que podem conviver sem 

problemas com os processos mais naturais de pro-

dução, como os de fermentação lenta e natural. Tudo 

depende de como você usa a tecnologia e os novos 

insumos, sem esquecer nunca do conhecimento téc-

nico do profi ssional, que acaba sendo o fator decisi-

vo nessa história toda.

PARA FINALIZAR, QUAIS SÃO OS PRóXIMOS PAS-

SOS DA “GRIFE SHIMURA”, QUE O MERCADO PODE 

ESPERAR?

Bem, na Escola Levain e também na Escola IDPC – 

fi quei muito feliz e tenho muito orgulho de ter sido 

convidado para integrar o quadro de diretores do 

SAMPAPÃO, bem como de ter tido a oportunidade 

de ministrar alguns cursos na unidade de ensino 

das entidades –, a ideia é continuar formando alu-

nos, dividindo e multiplicando conhecimentos. Já no 

plano empresarial, temos planos bastante legais e 

algumas novidades muito interessantes dentro do 

projeto “Shimura Express”, que além das padarias 

compactas e dos quiosques em shoppings, vai pas-

sar também a contemplar a criação de lojas de rua. 

Mas, por enquanto, não posso falar muito a respeito. 

Mas o mercado não perde por esperar! (risos)

CIABATTA DE NOZES
BY SHIMURA. Delícia de verão, 

saudável e nutritiva.
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m um de seus mais recentes Estudos de Ten-

dências, apontando as perspectiva para a pani-

ficação e confeitaria, a Associação Brasileira da 

Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas (SEBRAE) destacam, em muitos outros pontos de in-

teresse, uma alteração conceitual significativa do olhar 

do cliente sobre o negócio e, notadamente, sobre o visual 

da padaria.

Com efeito, com as constantes mudanças dos hábitos 

dos consumidores, diversos detalhes observados na lei-

tura que os clientes fazem desse tipo específico de pon-

to de venda têm a ver com a forma que os produtos são 

expostos ao longo do estabelecimento. Em outras pala-

vras, mais do que encontrar a melhor “fórmula” visando à 

destaQUe / eXpositores reFriGerados

E
funcionalidade, é muito importante pensar no equilíbrio 

harmônico que a disposição dos diversos equipamentos 

de promoção de venda precisa ter para atrair o interesse 

dos clientes na área de vendas. Nesse sentido, as vitrines 

e expositores refrigerados são um dos componentes cuja 

utilização tem demandado maior foco de atenção dos pa-

nificadores, na seara da concepção do ambiente ideal.

CARTÕES DE VISITA DA QUALIDADE

Os balcões expositores refrigerados para padaria aten-

dem a grandes necessidades em suas atividades, pois en-

globam vários serviços em um só equipamento, trazen-

do comodidade para quem recebe atendimento, e assim 

tendo uma visão melhor e ampla de todos os produtos 

comercializados naquele local, garantido a satisfação do 

FRIOS NA TECNOLOGIA, MAS 
QUENTES NOS OBJETIVOS
Modernos e com visual arrojado, os expositores refrigerados ajudam a 
aumentar a satisfação e o fluxo de clientes em sua padaria.

Fo
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público. Nesse sentido, integram em sua proposta a mis-

são de demonstrar, no ambiente em que forem utilizado, 

o ótimo serviço que aquele local oferece como visibilida-

de passada para os clientes, que podem observar a qua-

lidade gastronômica da padaria. E, com esses benefícios, 

a excelência no atendimento também é enaltecida, for-

mando um conjunto que permite agregar valor.

Com menos tempo no dia a dia, o senso de urgência 

do consumidor foi aumentado e, por isso, os expositores 

refrigerados devem exibir produtos que tenham valor 

agregado e demonstrem qualidade. Assim, neles é possí-

vel, por exemplo, expor bolos, tortas e doces finos, além 

de queijos, antepastos diversos e itens de salumeria, de 

forma que despertem o interesse entre os clientes que en-

tram e mesmo entre aqueles que só estão passando em 

frente das padarias. Sim, porque a vitrine tem o objetivo 

de levar o cliente para dentro da loja, dando um flash do 

que ela tem a oferecer. E uma vez que esse tipo de vitrine 

consegue atrair o cliente, o autosserviço praticamente já 

terá a capacidade de completar a venda.

ESTILO, DESIGN E ALTO DESEMPENHO

Acompanhando essa dinâmica de evolução das pada-

rias e das demandas de seus clientes, os fornecedores do 

setor de expositores refrigerados vêm se esforçando de 

maneira constante para multiplicar a oferta desses itens 

ao mercado brasileiro. Exemplo emblemático disso é a 

Arneg, empresa de origem italiana e uma das líderes na 

fabricação de equipamentos para refrigeração comercial. 

“Padarias tradicionais, lojas gourmet e do tipo boutique 

de pães, além das modernas confeitarias, conquistam 

mais clientes a cada dia. Face ao crescimento do setor 

no País, estamos investindo muito na ampliação de nossa 

participação nesse mercado. Tanto que, em 2018, trouxe-

mos muitas novidades e lançamentos para aumentar a 

visibilidade e a capacidade de exibição de produtos nas 

padarias”, destaca Nicola Gafforini, gerente nacional de 

Vendas da Arneg.

Exemplo disso é a linha de linha de expositores Olinda, 

da Arneg, exclusivos para as padarias, entre os quais me-

sas, vitrines fechadas refrigeradas e unidades remotas, tais 

como o modelo de expositor vertical modelo Osaka, com 

até quatro níveis de prateleiras, super compacto e perfei-

to para pequenas lojas com corredores estreitos; o modelo 

Mini Astana, ideal para produtos congelados; além do mo-

delo Lucerna 2, uma ilha central com terminais arredon-

dados, que garante excelente visibilidade para os produtos, 

somada a estilo, design e alto desempenho.
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inverno já se foi há um tempão, e a primave-

ra – estação florida do ano, mas meio arisca 

em 2018 em termos de baixas temperaturas 

e chuvas despencando do céu – também já 

se prepara para fazer as malas, dando lugar do verão. Aí 

vem a pergunta: o que as duas estações mais gostosas do 

clima ano tiveram em comum? Bem, entre outras coisas o 

aumento do “apetite” dos clientes das padarias por tomar 

café, em especial o do tipo premium ou gourmet, para os 

mais descolados. E, ao que parece, nem o calorão anun-

ciado para a próxima temporada vai inibir o gosto dos 

consumidores por bebidas quentes, derrubando um mito 

de muitas décadas. Até porque, vamos combinar, pelo 

fato de que os panificadores foram espertos, e também 

vêm colocando à disposição deles um cardápio cada vez 

maior de bebidas frias e/ou geladas, tendo o café como 

protagonista da receita.

Tudo isso comprova, mais uma vez, que o “pretinho 

padaria Food serVice / caFÉs especiais

O

básico” é, de verdade, uma paixão nacional. E, segundo 

um estudo realizado pela Euromonitor International, 

com a esperada recuperação do crescimento econômico, 

uma nova fase relacionada a ela já se alinha no horizonte, 

incentivando ainda mais a venda do produto no Brasil. Na 

avaliação da consultoria, o País está prestes a entrar no 

MUITO MAIS DO QUE  
UM CAFEZINHO

Seguindo em 
tendência de forte 

crescimento no 
Brasil, a dinâmica 

de consumo de 
cafés especiais 
dá a dica para o 

panificador: eles 
não podem faltar 

em sua padaria.O CAFÉ COMO ARTE. 
O trabalho dos baristas 
ganha cada vez mais 
destaque no Brasil. Fo
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SEMANA DO CAFÉ. 
Sucesso total do 
evento no ExpoMinas.
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que ela chama de “3ª Onda de Consumo do Café”. Nessa 

etapa, o consumo fica mais sofisticado e os points que ofe-

recem a bebida – como é o caso das padarias, cafeterias e 

lojas especializadas, estão sendo estimuladas a desenvol-

ver novas formas de servi-la para atrair clientela. 

“As empresas passam a investir mais na prepara-

ção manual e em processos que exaltam as característi-

cas de cada grão. A figura do barista ganha relevância e 

o consumidor passa a ser mais exigente com a qualidade 

do café consumido”, afirma Angélica Salado, analista sê-

nior da Euromonitor International, citando cases do Cana-

dá, Holanda, França e Alemanha como países que já vivem 

essa nova realidade. Então, fica a dica: há muitas formas de 

servir cafés especiais e agradar os diferentes tipos de clien-

tes de sua padaria, além do tradicional coado e do espresso, 

tais como as cafeteiras globinho, francesa e italiana, bem 

como o aeropress, só para citar algumas delas.

SURFANDO NA ONDA

De acordo com a analista, existem várias ondas no merca-

do consumidor de café. A primeira consiste no aumento do 

consumo da bebida, mas sem preocupações com a origem e 

qualidade do grão. A segunda – na qual o Brasil se encontra 

– é marcada pela especialização e pelo aumento do consu-

mo fora do lar. E a diferenciação de cafés por origem e tor-

refação é uma das principais características dessa fase. Na 

avaliação da analista, os brasileiros apresentam mais preo-

cupação em ter experiências de compra e de consumo dife-

renciadas, o que estimula o desenvolvimento de produtos 

para consumo nas cafeterias e nas padarias, notadamente 

naquelas que já mantém as famosas “Ilhas de Café”.

Ainda de acordo com a Euromonitor, o consumo se-

gue em tendência de crescimento no Brasil. Em 2018, o 

consumo fora do lar deve registrar uma alta de 4% em 

volume. No varejo, o crescimento esperado é de 4%. O vo-

lume consumido no varejo é o dobro do registrado fora 

do lar. “Apesar dos cenários político e econômico ainda 

serem muito desafiadores, o mercado segue crescendo no 

mesmo ritmo que os anos anteriores e acima da média 

mundial”, afirma Angélica. “E, até 2022, o consumo no 

país deve alcançar 1,3 milhão de toneladas, uma alta de 

15% em relação a 2018”, destaca a consultora.

SEMANA DO CAFÉ

O estudo do Euromonitor foi divulgado recentemente 

durante a SIC – Semana Internacional do Café 2018, re-

alizada entre os dias 7 e 9 de novembro, no ExpoMinas, 

centro de grandes feiras em Belo Horizonte/MG. Ao todo, 

o evento contou com 25 eventos simultâneos, mais de 160 

expositores, 400 amostras para a escolha do café cam-

peão do ano, mais de 300 compradores internacionais e 

140 baristas de 60 países. 

“O Brasil é o segundo maior consumidor da bebida do 

mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E é muito bom 

ver que o consumo de cafés especiais, que já é uma re-

alidade no exterior, é tendência que vem se ‘instalando’ 

cada vez mais por aqui também. Um termômetro disso é 

o aumento exponencial dos empreendedores – entre eles, 

muitos donos de padarias – que buscam informações so-

bre eles, elevando o papel do café premium de coadjuvante 

ao de protagonista em seus estabelecimentos”, comemo-

ra Mariana Proença, diretora de Conteúdo da Café Edito-

ra, responsável pela Revista Espresso, pela publicação de 

guias e livros sobre o café e, ainda, responsável pela cura-

doria das palestras da SIC de Belo Horizonte, que também 

coordenou os trabalhos do bem-sucedido projeto da Esta-

ção Café, realizado em julho, durante a FIPAN 2018.

E o incentivo a novos negócios de café especial, fo-

mentados nos últimos anos, abre ainda mais oportunida-

des. Conforme pesquisa da agência de notícias britânica 

Reuters, esse mercado irá dobrar de tamanho até 2020. 

“Há alguns anos, íamos tomar bons cafés na Europa. Hoje 

os cafés brasileiros estão no mundo inteiro, com garantia 

de origem, terroir, certificações. E esse é um caminho sem 

volta”, enfatiza Teodomiro Diniz Camargos, presidente do 

Conselho Deliberativo do SEBRAE Minas, co-promotora da 

Semana Internacional do Café 2018.

padaria Food serVice / caFÉs especiais

AO GOSTO DO FREGUÊS. 
Existem múltiplas formas de 
servir a bebida nas padarias.



17Dez/Jan 2019    IPC 821

GestÃo / crÉdito

s pequenas e médias empresas são um dos 

principais motores da economia brasileira. Na 

contramão dessa constatação, entretanto, elas 

encontram uma séria de dificuldades para ob-

ter empréstimos junto a instituições financeiras tradicio-

nais. “Burocracia e juros altos tornam o empréstimo prati-

camente inviável. Segundo o SEBRAE, 84% das pequenas e 

microempresas não têm acesso a linhas de financiamen-

to, destinadas principalmente a grandes negócios”, expli-

ca Jorge Vargas Neto, CEO e fundador da fintech de crédito 

Zen Finance. Segundo ele, um dos principais entraves é a 

assimetria de informação. “A ausência de dados faz com 

A

AS PANIFICADORAS 
E A EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ainda pouco conhecidas no Brasil, essas startups trabalham para inovar a 
oferta de crédito e de serviços financeiros em prol de seus negócios.

que bancos, ao usarem o modelo tradicional de análise de 

crédito, não consigam avaliar adequadamente os riscos 

e, consequentemente, acabam negando o empréstimo ou 

liberando-o com juros altos”, complementa.

Ainda desconhecidas pela maioria das empresas, as 

fintechs – startups que trabalham para inovar a oferta de 

serviços financeiros, incluindo concorrentes, institui-

ções de pagamentos não bancários e grandes empresas 

de tecnologia – não param de crescer no Brasil. Operan-

do com custos menores de operação, essas instituições 

conseguem reduzir as taxas cobradas aos empresários, 

gerando, ainda, vantagens como a objetividade nos ne-
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QUEM JÁ 
EXPERIMENTOU, 
GOSTOU. 
Com índice de 
satisfação alto, as 
fintechs oferecem 
vantagens aos 
panificadores em 
busca de crédito.
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gócios, graças à menor burocracia nos 

processos de concessão de empréstimos. 

Sim, porque, na prática, com modelos de 

negócio inovadores e custos mais baixos, 

as fintechs também contribuem para a 

redução do spread e o aumento da con-

corrência no setor financeiro. Além disso, 

com mais tecnologia e presença digital, 

as startups conseguem acessar merca-

dos mal atendidos pelos grandes bancos, 

como é o caso dos pequenos e médios 

empreendimentos.

“A maioria dos bancos está com difi-

culdades para encontrar o equilíbrio entre 

investimentos tradicionais e capacidades 

digitais, ao mesmo tempo em que buscam 

atender as necessidades dos clientes digi-

tais e manter os sistemas legados que pro-

tegem seus dados”, explica Alan McIntyre, 

diretor geral sênior da Accenture, empre-

sa líder global em serviços profissionais, com ampla atua-

ção e oferta de soluções em estratégia de negócios, consul-

toria, digital, tecnologia e operações. “Os bancos não podem 

simplesmente ativar digitalmente seus negócios como de 

costume e ter sucesso. Até agora, a abordagem conservado-

ra em relação aos investimentos digitais prejudicou a habi-

lidade de eles desenvolverem novas fontes de crescimento, 

essencial para se fugir do aperto da concorrência digital e 

da deterioração dos retornos”, revela o executivo.

Nesse contexto, as fintechs surgem como uma alterna-

tiva aos bancos tradicionais para ampliação da oferta de 

crédito no País. Elas trazem inovações na análise de risco, 

como o processamento de um volume muito grande de 

informações (Big Bata), o que permite identificar rapida-

mente o perfil e comportamento de quem pede o emprés-

timo. Além disso, a maciça injeção de recursos que vem 

sendo realizado por essas startups no novo modelo das 

fintechs possibilita aumentar ainda mais a oferta de pro-

dutos de crédito, levar mais facilidade, segurança e me-

lhores condições para os clientes.

MELHORANDO A INFORMAÇÃO

Com o objetivo de clarear os horizontes da concessão 

de crédito, as fintechs foram, recentemente, tema de dois 

GestÃo / crÉdito

eventos realizados na sede da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP). Assim, foi realizado o “Seminá-

rio Fintechs – Novas soluções financei-

ras para seu negócio” e uma Rodada de 

Atendimento aos Empreendedores. Na 

ocasião, também foram apresentados os 

resultados da pesquisa “Fintechs: alter-

nativas aos bancos tradicionais”, elabo-

rada pela federação com a participação 

de 400 indústrias no estado.

“Conforme o estudo, as fintechs ainda 

são pouco conhecidas pelas empresas. 

Mas há espaço para crescimento, já que 

a principal motivação das empresas que 

nunca buscaram crédito ou utilizaram 

outros serviços financeiros fora do sis-

tema bancário tradicional é a falta de 

conhecimento”, explica Sylvio Gomide, 

diretor titular do Departamento da Mi-

cro, Pequena e Média Indústria (DEMPI) da entidade e do 

Acelera FIESP. E entre os motivos que o fazem acreditar 

na expansão dessas instituições no Brasil está o fato de 

que 78% das fintechs nacionais têm serviços financeiros 

para oferecer às empresas. 

Além disso, a principal área apontada pelas empresas 

da pesquisa como atendimento deficiente pelos bancos 

tradicionais é a de crédito para capital de giro. “Cerca de 

30% das empresas já buscaram crédito em instituições 

financeiras outras que não os bancos tradicionais”, reve-

lou o executivo. A motivação para fugir dos gigantes do 

mercado financeiro é a facilidade na contratação para 

53% dos empreendedores, seguida pela agilidade no re-

torno da operação e pelas melhores taxas/tarifas. Segun-

do Sylvio Gomide, 20,5% das empresas já usaram serviços 

financeiros fora do sistema tradicional. “Dessas, 76,5% 

avaliam a experiência como boa ou excelente”, sublinha.

Nessa linha, as melhores tarifas e a facilidade na con-

tratação também motivariam quem nunca procurou uma 

fintech a dar uma chance a essas instituições. “O índice de 

satisfação é alto, precisamos apresentar essas possibili-

dades ao mercado. Acreditamos no empreendedorismo, 

até porque a FIESP tem esse DNA. Afinal, essa é uma casa 

de negócios”, finaliza Gomide.

“Burocracia e 

juros altos tornam 

o empréstimo 

praticamente 

inviável. Segundo 

o SEBRAE, 84% 

das pequenas e 

microempresas não 

têm acesso a linhas 

de financiamento, 

destinadas 

principalmente a 

grandes negócios”.
Jorge Vargas Neto
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ste ano, dois super eventos organizados com a 

participação do SAMPAPÃO comemoraram de 

maneira muito especial o Dia Mundial do Pão. No 

domingo, 14 de outubro – portanto, dois dias antes 

da data oficial do evento, dia 16 – foi promovida, no Parque 

do Ibirapuera, a segunda edição da Corrida e Caminhada 

do Trigo, realização da entidade dos panificadores de São 

Paulo em parceria com a Associação Brasileira das Indús-

trias do Trigo (Abitrigo), com o Sindicato da Indústria do 

Trigo no Estado de São Paulo (Sindustrigo) e, ainda, com a 

Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI). 

O evento contou com o patrocínio de um grande nú-

mero de empresas, entre elas o Moinho Santa Clara, Rosa 

Branca, Anaconda, Bunge, Pullman, Nita e Barilla. A lar-

gada das provas de 4KM e de 8KM se deu pontualmente 

às 7h00, em frente ao Obelisco aos Heróis de 32, com a 

coMeMoraÇÃo / dia MUndial do pÃo 

E
participação de mais de 5.000 atletas, entre corredores 

amadores e profissionais, segundo os dados da Yescom 

organizadora do evento.

Para Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, a 

prova foi, mais uma vez, um grande sucesso: “Sem dúvida 

a corrida foi mais uma ação positiva a favor do trigo e é a 

MUITA FESTA EM 
HOMENAGEM AO PÃO

Segunda edição da Corrida do Trigo e distribuição de kits na Av. Paulista 
marcam as comemorações do Dia Mundial do Pão do SAMPAPÃO.

Fotos Tadeu Sakagawa
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prova de que a parceria entre as entidades que represen-

tam o setor rendeu um resultado muito bom”, enfatizou. 

“A corrida está linda, o tempo desta manhã ajudou, e é 

muito bom ver que todos os tipos de pessoas estão parti-

cipando, jovens, gente com mais idade e até mesmo pes-

soas com algum tipo de dificuldade de mobilidade, todos 

unidos, lutando pelo esporte. Afinal, esporte e trigo têm 

tudo a ver”, registrou, por sua vez, Rui Manuel Rodrigues 

Gonçalves, presidente da AIPESP e vice-presidente do Sin-

dipan/Aipan-SP.

“Nesta edição, dobramos o número de atletas partici-

pantes em relação ao ano passado. Essa prova é impor-

tante para passarmos à sociedade a imagem de que o tri-

go é fonte de energia. Somos uma sociedade que pretende 

ter uma boa qualidade de vida e, para isso, precisamos 

nos alimentar melhor e nos exercitar mais”, destacou, a 

seu turno, Ricardo Tortorella, diretor da Abitrigo. “O even-

to atrela o consumo destes alimentos à saudabilidade e 

ao esporte. A primeira edição foi um grande sucesso e es-

peramos promover uma nova prova em 2019”, reforçou o 

presidente do Sindustrigo, Christian Saigh, que participou 

da prova nas duas edições, fazendo o registro da reper-

cussão positiva do evento. “A corrida conseguiu reunir 

a cadeia do trigo, além de promover esse cereal milenar 

entre os inscritos. Trigo é saúde e com essa ação conse-

guimos enfatizar essa ideia, dobrando a participação das 

pessoas na segunda edição”, pontuou também Claudio 

Zanão, presidente executivo da ABIMAPI.

EVENTO NA PAULISTA

Já no dia 16 de outubro, o SAMPAPÃO comemorou o Dia 

Mundial do Pão com a sua tradicional distribuição de 

pães em frente ao prédio da FIESP, na Av. Paulista, com o 

patrocínio da Coca-Cola/FEMSA.  Na ocasião, o presidente 

Antero destacou que a data é uma comemoração oficial 

instituída pela União Internacional de Panificação e Con-

feitaria (UIBC). “Ao todo, distribuímos 10 mil kits, com dois 

pães, um refrigerante e um tablete de manteiga, além de 

folhetos explicando os benefícios do pão, elaborado pela 

Escola IDPC”, registrou. “Essa comemoração é uma opor-

tunidade ímpar para divulgação do pão, como um dos 

melhores produtos do mundo”, pontuou, por sua vez, o 

Rui Manuel Gonçalves.

Figura assídua nos eventos do SAMPAPÃO, o deputado 

Federal Arnaldo Faria de Sá fez questão de prestigiar a 

comemoração. “Deveria estar em Brasília, mas passei por 

aqui rapidamente para pegar um pãozinho nosso de cada 

dia e garantir esse trabalho maravilhoso que é feito pelo 

SAMPAPÃO”, sublinhou. Sempre apoiando as iniciativas 

da entidade, quem também participou ativamente mais 

uma vez da distribuição dos kits na Paulista foi o vereador 

Toninho Paiva: “O Dia do Pão significa a união da família, 

das comunidades, pobres ou ricas. O pão representa tudo 

que temos, porque Cristo mostrou sua verdadeira ceia di-

vidindo os pães”, afirmou, deixando a sua mensagem.
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o domingo, 21 de outubro, o SAMPAPÃO reuniu 

a Família Panifi cadora Paulista em mais um 

evento no Clube de Campo CERIPAN, em Ibiú-

na, interior de São Paulo. Foi o 1º Encontro dos 

Panifi cadores, uma confraternização com muita alegria, 

atrações musicais e um delicioso almoço, com um cardá-

pio super especial com costela de chão e porco no rolete. 

Mais de 400 pessoas atenderam o convite das entidades 

para participar de mais essa festa, que cravou mais um 

grande sucesso no seu calendário de eventos.

“Foi uma tarde agradável e de muita descontração, na 

qual, além de se distrair ao lado de seus amigos e entes 

queridos, os panifi cadores puderam aproveitar no CERI-

PAN, um lugar, aliás, que muitos deles ainda não conhe-

ciam”, comemorou o presidente do SAMPAPÃO, Antero 

José Pereira. 

eVento / encontro dos paniFicadores

N

TEMPO PARA 
FESTEJAR 

E PARA 
DESCONTRAIR

Com muita música, 
alegria, descontração 

e comida boa, 
SAMPAPÃO promove 

mais um evento de 
sucesso no CERIPAN. 
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“Embora este tenha sido uma festa um pouco 

diferente da nossa tradicional Festa da Primave-

ra, o evento atendeu plenamente às nossas ex-

pectativas, que era trazer os panificadores até 

aqui para o clube, para conhecer melhor suas 

instalações, curtir a natureza e a aproveitar uma 

folga com a família, uma vez que, como se sabe, 

a gente trabalha muito”, reforçou Rui Manuel Ro-

drigues Gonçalves, presidente da AIPESP e vice-

-presidente do Sindipan/Aipan-SP.

“Esta foi uma festa para a família dos associa-

dos do SAMPAPÃO, a primeira neste novo modelo, 

que se revelou um tremendo sucesso. E quem não 

veio nesta edição, com certeza não vai perder a 

próxima, até porque o panificador é sempre bem-

-vindo no Clube de Campo CERIPAN e em todos os 

eventos e atividades das nossas entidades”, subli-

nhou Delcino Pedro dos Santos, diretor social do 

Sindipan-SP.

APOIO DOS PATROCINADORES

Mais uma vez, também, a iniciativa do SAMPAPÃO 

contou com o apoio de empresas e marcas parcei-

ras para o patrocínio da festa. Foram elas, Ana-

conda, Aurora e Kibon/Unilever. Todas elas foram 

agraciadas com troféus comemorativos das mãos 

dos diretores das entidades e receberam o aplau-

so do público durante o encontro.

“É sempre um prazer participar desses encon-

tros com os panificadores, e aproveitar esses mo-

mentos especiais com pessoas que estamos mais 

acostumados a ver como clientes em nosso dia 

a dia de trabalho”, registrou José Manuel Matos 

Coelho, gerente comercial da Anaconda.

O mesmo sentimento foi compartilhado por 

André Laurente, analista de Trade Marketing da 

Aurora Alimentos: “O setor de panificação é mui-

to importante para nós, até porque temos um ca-

rinho muito especial por todos os panificadores, 

que mais do que clientes, são amigos queridos. 

Assim, patrocinar mais este evento é uma honra 

para nós”, enfatizou.

Por sua vez, Natália Coelho, do Departamen-

to Comercial da Kibon/Unilever, também se disse 

bastante feliz em participar do 1º Encontro dos 

Panificadores do SAMPAPÃO: “Para a Kibon, a pa-

daria representa um canal de extrema importân-

cia não só para a comercialização de nossos pro-

dutos, como também para a divulgação da marca 

em todo o Brasil. Por isso, é muito bom termos 

essa incrível oportunidade de estreitarmos ainda 

mais essa parceria, num lugar tão bonito e num 

ambiente tão descontraído”, destacou, com um 

grande sorriso.

eVento / encontro dos paniFicadores
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“Inovar” é – e sempre foi – o verbo mais conjuga-

do na Escola IDPC. E isso ficou ainda mais claro 

recentemente, quando em menos de 15 dias en-

tre o final de outubro e o começo de novembro, a 

unidade de ensino do SAMPAPÃO promoveu dois cursos 

especiais para seus alunos, com a participação de duas 

renomadas personalidades mundiais da panificação. 

Nos dias 29 e 30 de outubro, a escola recebeu, mais 

uma vez, o chef panadero espanhol Arturo Blanco, para fa-

zer uma requalificação dos professores e técnicos da Es-

cola IDPC, bem como de alguns panificadores, durante o 

curso de Pães Rústicos Internacionais com Técnicas de 

Modelagens, amplamente aprovado pelos alunos.

“Estou muito feliz e já me sinto em casa na Escola 

IDPC. Vir para cá, onde já tenho um monte de amigos, 

é sempre uma alegria e uma satisfação, até mesmo por 

ver que os professores e técnicos da escola, já no nível de 

agentes multiplicadores, estão dominando perfeitamente 

as técnicas que de massa madre e fermentação lenta, que 

tive oportunidade de dividir com eles na última vez em 

que estive aqui”, comemorou o chef Arturo.

AGENTES MULTIPLICADORES

Já na semana seguinte, entre os dias 5 e 9 de novembro, 

a Escola IDPC teve a honra de receber para ministrar um 

treinamento em seu Centro Técnico, o mâitre boulanger 

“I

O RESGATE DA TRADIÇÃO
Escola IDPC promove cursos de Pães Rústicos Internacionais com a 
participação de dois renomados chefs estrangeiros.

francês Didier Rosada, numa parceria entre a U.S. Wheat 

Associates (USW), organização para exportação e desen-

volvimento da indústria do trigo dos Estados Unidos, e o 

SAMPAPÃO. O foco do curso foi a elaboração de pães tipi-

camente brasileiros de a farinha de trigo norte-america-

na, trabalhando com a farinha norte-americana, regatan-

do processos tradicionais de massa-madre, fermentação 

lenta e esponja, em atendimento à crescente demanda 

dos clientes de padarias todo por produtos cada vez mais 

naturais e sem aditivos químicos.

“Essa, aliás, já é uma tendência instalada no mundo 

todo, que garante mais qualidade, sabor e textura aos 

pães, além de maior shelf life. Trata-se, basicamente, do 

resgate do ‘Pão da Vovó’, que os consumidores andam 

procurando cada vez mais nas padarias. Fiquei bastante 

escola idpc / cUrsos internacionais Fotos Tadeu Sakagawa

ARTURO BLANCO. 
Pães Rústicos 

Internacionais em foco.

DIDIER ROSADA. 
Técnicas de fermentação 

lenta e esponja.

ANTERO. Proposta é 
difundir novas ideias 

na panificação.
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CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2018

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 04/02 e 05/02 Seg. e Ter. 14:30h às 18:30h 
Responsável Técnico (20h) 04/02 à 08/02 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h 
Fermentação Natural ( 16h) 04/02 à 07/02 Seg. à Qui. 08:30h às 12:30h
Salgados Fritos e Assados (20h) 04/02 à 08/02 Seg. à Sex. 14:30h às 18:30h 
Especial de Bem Casado, Bem Nascido e Batizados (4h) 06/fev Qua. 08:30h às 12:30h
Macaron Sofi sticado (3h) 07/02 à 08/02 Qui. à Sex. 08:30h às 12:30h
Atendimento ao Cliente (15h) 11/02 à 15/02 Seg. à Sex. 15:00h às 18:00h 
Brigadeiro Gourmet (12h) 11/02 à 13/02 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Qualidade do Pão Francês (20h) 11/02 à 15/02 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
Festival de Brownie (9h) 11/02 à 13/02 Seg. à Qua. 18:30h às 21:30h 
Massas Recheios e Coberturas (9h) 18/02 à 20/02 Seg. à Qua. 18:30h às 21:30h 
Pães Internacionais (12h) 18/02 à 20/02 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Tortas de Vitrine (12h) 18/02 à 20/02 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Cake Glass (9h) 20/02 à 22/02 Qua. à Sex. 18:30h às 21:30h 
Variedades de Pão de Forma (12h) 25/02 a 27/02 Seg. à Qua. 08:30h às 12:30h
Tábuas de Frios (3h) 28/fev Qui   08:30h às 11:30h

Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 15/01 e 16/01 Seg. e Ter. 14:30h às 18:30h 
Noções de Panifi cação (112h) 15/01 à 28/02 Seg. à Sex. 14:30h às 18:00h 
Noções de Confeitaria (112h) 15/01 à 28/02 Seg. à Sex. 14:30h às 18:00h 
Pães Internacionais (12h) 21/01 à 23/01 Seg. à Qua.. 08:30h às 12:30h
Cake Glass (9h) 21/01 à 23/01 Seg. à Qua. 18:30h às 21:30h 
Qualidade do Pão Francês (20h) 28/01 à 01/02 Seg. à Sex. 08:30h às 12:30h
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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

surpreso com a receptividade e o interesse dos profi ssio-

nais aqui no Brasil – tanto os professores do Centro Técni-

co do SAMPAPÃO, quanto os panifi cadores que participa-

ram do curso – por esses pães. Além disso, também fi quei 

muito impressionado com as instalações e a completa 

estrutura disponibilizada aos alunos pela Escola IDPC, 

que não fi ca nada a dever àquelas das grandes escolas 

internacionais”, pontuou o chef Didier.

Muito contente com os resultados das duas iniciativas, 

o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, conside-

rou ambas mais uma prova de que a panifi cação paulista 

está na vanguarda da panifi cação brasileira. “Por isso, é 

muito importante que os associados das entidades par-

ticipem mais e mais de atividades como essas da Escola 

IDPC, a fi m de não só gerar maior qualifi cação técnica de 

seus profi ssionais, como também de garantir sempre a 

oferta de produtos novos e melhores para o atendimento 

dos clientes de suas padarias”, destacou.

“Nossa proposta com a promoção de tais iniciativas é 

difundir novas ideias e apresentar novas tecnologias de 

produção para modernizar a panifi cação de São Paulo e 

de todo o Brasil. Assim, nossos professores e técnicos da 

Escola IDPC que participaram dos cursos muito em breve 

estarão estendendo todo esse conhecimento, como agen-

tes multiplicadores, aos alunos das padarias nos cursos 

da Escola IDPC”, enfatizou também na ocasião Rui Ma-

nuel Rodrigues Gonçalves, presidente da AIPESP e vice-

-presidente do Sindipan/Aipan-SP.

PÃO. Carinho 
na preparação 
é fundamental.

TREINANDOS. 
Alunos atuarão como 

agentes multiplicadores.
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MeU Bairro, MinHa padaria / casa nÁpoles

aixão pelo que faz, somada a altas doses de 

ousadia. Quem passa pela Rua Acuruí, no Jar-

dim Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo, 

não pode deixar de ver e se impressionar com 

o resultado dessa combinação de fatores, traduzidos na 

portentosidade da megapadaria localizada no seu nº 572. 

Sem dúvida alguma, a Casa Nápoles é uma daqueles pon-

tos comerciais cujo visual, literalmente, “enche os olhos” 

dos clientes, não só pelas suas instalações – nada menos 

do que majestosas – como também pela diversidade e 

pela diversidade dos produtos e serviços a eles oferecidos, 

sem falar na qualidade do atendimento, que é absoluta-

mente impecável.

“Na verdade, quando alugamos este ponto, onde an-

tigamente funcionava outra padaria, que fechou, nossa 

ideia era fazer algo mais modesto, embora a área já fosse 

muito grande. Mas, quando começamos a reforma, fomos 

P

Fotos Tadeu Sakagawa

Recém-inaugurada 
no Jardim Anália 

Franco – e para 
a alegria dos 

moradores –, a 
megapadaria Casa 

Nápoles integra uma 
completa oferta de 
produtos e serviços 

da região.

CHEGOU A PADARIA
QUE O BAIRRO PEDIU!

nos animando e aumentando o investimento, até chegar 

ao atual modelo”, conta Pedro Amilton da Silva, que di-

vide o comando da casa – inaugurada no dia 25 de julho 

último, depois de aproximadamente um ano de obras – 

REQUINTE NOS DETALHES. 
O primoroso bufê por quilo e 
a ampla oferta de produtos 
da casa (embaixo).
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com seu irmão Sidney e com o sócio Oscar Basso Júnior.

A história dos irmãos Silva é longa na panificação. Eles 

estão no ramo desde 1990, quando adquiriram e refor-

mam sua primeira padaria, a Nova Foscoa, no bairro de 

São Mateus, vendida no ano 2000. Mas, antes disso, já em 

1996, compraram e começaram a administrar a Panifica-

dora Nova Yara, na Penha, na família até hoje. “A Casa 

Nápoles surgiu como evolução natural do nosso plano de 

negócios, porque, como somos moradores do bairro, sen-

tíamos que ele tinha muito potencial para acomodar uma 

padaria desse porte. Esta região da Zona Leste passou por 

um processo rápido de urbanização e de verticalização 

de moradias. E os clientes queriam um lugar mais bonito, 

bacana e sofisticado para frequentar. E aí, resolvemos en-

carar o desafio”, explica Sidney da Silva.

24 HORAS NO AR

E foi assim que a padaria que o bairro pedia chegou, como 

uma ampla oferta de refeições com bufê por quilo e a la 

carte, café da manhã, pizzas, sopas, culinária japonesa 

(sushi), massas, além de uma completíssima e deliciosa 

linha de pães e confeitaria, um acervo de dar água na 

boca que, muito em breve, também passará a ser ofereci-

do aos clientes pelo sistema de delivery, por meio de con-

tratação de aplicativos de entrega ainda em estudo. 

E, tudo isso, com dois diferenciais importantes: pen-

sando na comodidade dos consumidores, a Casa Nápoles 

oferece serviço de valet gratuito e funciona 24 horas por 

dia. “Fizemos um estudo de frequência e de custos extras 

com funcionários, e, colocando tudo no papel, chegamos 

à conclusão de que seria melhor, mais eficiente e econô-

mico ter uma equipe para fazer o turno da noite e da ma-

drugada. Aí, até para mostrar que a padaria não fecha, 

nem colocamos portas de ferro nela: o pessoal passa pela 

frente e enxerga através da ampla fachada de vidro que a 

casa está em pleno funcionamento”, destaca Pedro.

Totalmente automatizada e dotada com sistemas de 

funcionamento que contemplam a proposta de empresa 

sustentável, a padaria, que já tem página no Facebook, se 

prepara, agora, para intensificar ainda mais sua presença 

nas redes sociais. “Julgamos isso muito importante, não 

só para ‘medir’ a satisfação dos clientes, como também 

para responder prontamente aos elogios, sugestões e até 

mesmo às eventuais críticas, a fim de aperfeiçoar ainda 

mais o nosso atendimento”, finaliza Sidney.

O BAIRRO DA CASA NÁPOLES

é hoje uma edificação tombada patrimônio histórico. Nas 

últimas décadas, o bairro passou por um amplo processo 

de urbanização, com a construção de muitos prédios resi-

denciais. Além disso, possui um grande centro comercial, 

o Shopping Anália Franco, inaugurado em 1999, e até hoje, 

referência máxima da região.

O Jardim Anália Franco é um bairro nobre paulistano per-

tencente ao distrito de Vila Formosa, localizado na Zona 

Leste da capital paulista, que surgiu no final da década de 

1960. Ele ganhou esse nome em homenagem à educadora 

Anália Franco que conservava várias escolas e instituições 

de apoio a mulheres e crianças carentes, desde o início 

do século 20, mais precisamente em 1901, quando fundou 

a Associação Feminina Beneficente Instrutiva, que tinha 

como objetivo dar emprego a mulheres em risco de rua e 

investir na educação de órfãos. O antigo Lar Anália Franco 

NEGÓCIO DE IRMÃO.  
Pedro (esq.) e Sidney 
dividem o comando 
da megapadaria.
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MinHa cidade, MinHa padaria / colinas do sol

o calendário da Padaria e Confeitaria Colinas 

do Sol, da cidade de Mogi das Cruzes, 1º de 

março de 2019 será um dia de muita come-

moração. Nessa data, a casa vai completar 35 

anos de funcionamento no mesmo endereço do bairro da 

Vila Oliveira, em próximo ao centro daquele município da 

Região Metropolitana de São Paulo. Uma longa trajetória, 

cumprida com muito amor pela panificação e muita de-

terminação e ousadia, marcas pela família Gil, originária 

de Alverca da Beira, uma antiga freguesia do concelho 

de Pinhel, no Nordeste de Portugal. O início dessa bonita 

história se deu em 1954, quando Artur Gil, patriarca da 

família, imigrou para o Brasil com os cinco filhos e a mu-

lher, e começou a trabalhar duro em dois empregos, já em 

Mogi das Cruzes, para dar sustento à sua numerosa prole. 

E um deles era o de ajudante de padeiro na Padaria São 

N

NOSSA FAMÍLIA, ATENDENDO  
À SUA FAMÍLIA

Fotos Tadeu Sakagawa

O título acima resume muito bem a missão e o compromisso da Colinas do 
Sol, dona de um longa e próspera história de sucesso em Mogi das Cruzes. 

Januário, naquela época uma das únicas daquela região. 

“Juntando as poucas economias que sobravam, meu 

pai logo comprou dois bares próximos à estação de trens 

de Mogi, e tocou ambos os negócios até 1959, quando con-

seguiu comprar nossa primeira padaria, em 1959, a Nossa 

Senhora D’Ajuda, no bairro de César de Souza”, explica 

Albertino Augusto Gil, filho de Artur, que, hoje, divide o 

comando da Colinas do Sol com os filhos Albertino Au-

gusto Gil Filho – o “Tino” – e Artur Francisco Gil. “A gente 

trabalhava de sol a sol, quase sem descanso. De madru-

gada, saíamos de bicicleta, rodando em estradas ainda es-

curas de chão batido, para entregar pão nos sítios e vila-

rejos de toda a região rural de Mogi, para comodidade da 

clientela que não tinha quase nenhuma opção de trans-

porte naqueles tempos”, lembra, com saudades, Antonio 

Gil, um dos quatro irmãos de Albertino.

MUDANDO PARA MELHOR

E todo esse sacrifício, como não poderia deixar de ser, 

acabou valendo a pena. Tanto que, em 1970, Albertino e 

Antonio se desfizeram da Nossa Senhora D’Ajuda e pas-

BOM GOSTO.  
O espaço da casa é super 

bem cuidado para a 
satisfação dos clientes.

TUDO EM FAMÍLIA. 
Albertino, entre os filhos 

Tino (esq.) e Artur.
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saram a administrar a Padaria Copabacana, no bairro do 

Bom Retiro, na capital paulista, até adquiri-la, com prédio 

e tudo, três anos mais tarde. Até que, em 1982, já bastante 

experiente no ramo, a dupla de irmãos voltou definitiva-

mente para Mogi das Cruzes, para abrir a Colinas do Sol, 

só que num endereço, diferente, mas próximo do atual, 

localizado à Rua Cel. Cardoso Siqueira, 1.418.

“O lugar acabou ficando pequeno para a enorme fre-

quência da padaria. Além disso, o proprietário do imóvel 

não aceitava nenhuma das propostas de compra que meu 

pai e meu tio Antonio faziam para ele. Daí surgiu a opor-

tunidade de eles comprarem um conjunto de casas aqui 

na Cel. Cardoso, com área aproximada de 1.000m2. De-

molimos tudo e construímos o prédio próprio, que hoje 

acomoda a nossa padaria no térreo e uma área residen-

cial nos três andares acima. Ao todo, foram sete anos de 

obras, até que no dia 14 de fevereiro de 2001, fechamos a 

Colinas no endereço antigo, fizemos uma grande inaugu-

ração da nova casa no dia 15, e, já no dia seguinte padaria 

já estamos funcionando plenamente no endereço novo”, 

conta Artur, filho de Albertino.

Bem, e o resto é uma bonita história, que já dura qua-

se três décadas e meia, nas quais, mais do que clientes, a 

família Gil foi conquistando amigos. “Além dos produtos 

de panificação e confeitaria de primeiríssima qualidade, 

a Colinas do Sol oferece aos clientes uma ampla gama de 

outros serviços, como um maravilhoso café da manhã e 

café colonial à tarde, com uma mesa farta de doces, pães, 

frutas, salgados, tortas, cafés e sucos, entre outros itens; 

lanches variados da copa e um almoço por quilo de dar 

água na boca, com um bufê rico em variedades e pratos 

quentes e frios, sopas e caldos quentes à noite, que trazem 

a lembrança da ‘casa da vovó’; além de uma das melhores 

pizzas de Mogi, em um ambiente moderno, aconchegante 

e climatizado, com áreas bem divididas para a comodida-

de dos nossos clientes”, destaca Tino Gil. Isso sem falar 

dos dois amplos estacionamentos e serviço de delivery ao 

longo de toda a semana toda, que entrega todos os pro-

dutos da casa para os moradores da região. Ou seja, uma 

fórmula perfeita, com ingredientes que garantem a alta 

rentabilidade da casa, cuja alta frequência de clientes, a 

qualquer hora do dia, é a maior prova de sucesso.

A CIDADE DA COLINAS DO SOL
do de São Paulo, entre eles Brás Cubas. Em 13 de março 

de 1865, foi elevada à cidade, e, em 14 de abril de 1874, 

à condição de comarca. Já no início do século 20, pas-

sou a acolher colônias dos quatro cantos do mundo, com 

destaque para a japonesa, cujos descendentes, já em sua 

terceira geração no município, somam 20% de sua popu-

lação atual, segundo os dados da Prefeitura local. Mogi 

das Cruzes tem uma economia diversificada. Possui uma 

agricultura muito forte: é o maior polo produtor de hor-

taliças, cogumelos, caqui, orquídeas e nêsperas do Brasil. 

Por outro lado, é uma cidade que vive uma expansão in-

dustrial forte, com 891 indústrias, que empregam mais de 

20 mil pessoas. Já no comércio, há 7.200 estabelecimen-

tos registrados, que geram 17 mil empregos.

Mogi das Cruzes está situada na região leste da Grande 

São Paulo, no Alto Tietê. A cidade começou como um 

povoado, por volta de 1560, servindo como um ponto 

de repouso aos bandeirantes e exploradores indo e vin-

MinHa cidade, MinHa padaria / colinas do sol

DE DAR ÁGUA NA BOCA. 
Café colonial com 

produtos de primeira.





34 IPC 821    Dez/Jan 2019

GoUrMet / VerÃo

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

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

Processo de fabricação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as claras em neve e reservar.
3. Em um bowl, adicionar o restante dos ingredientes.
4. Acrescentar delicadamente as claras em neve. 
5. Untar a fôrma e levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por aproximadamente 35 minutos. 
6. Para a cobertura, em uma panela, colocar o leite condensado e o suco de limão e mexer bem.
7. Verter sobre o bolo e finalizar com as raspas de limão.  

(*)% 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 286kcal = 1.201kJ 14%
Carboidratos  49,9g 17%
Proteínas 9g 12%
Gorduras Totais 5,8g 11%
Gorduras Saturadas 2,9g 13%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 220mg 9%

Na estação mais quente do ano, renove o cardápio de sua padaria 
e aumente a temperatura de suas vendas!

O VERÃO E SUA PADARIA:
UMA COMBINAÇÃO PERFEITA

rendimento: 1 bolo Com 
aPRoxImaDamente 650g. 

BOLO DE LIMÃO  
SEM GLÚTEN

informação nutricional (Porção com 60g)

massa

Leite de Soja 100 240
Ovos 84 200
Farinha de Arroz 62 150
Amido de Milho 42 100
Açúcar Refinado 42 100
Gelatina de Limão 12 30
Emulsificante 4 10
Fermento em pó 4 10
Raspas de Limão 1 3

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

cobertura

Leite Condensado 100 395
Suco de Limão 8 20
Raspas de Limão 2 5

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

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

Processo de fabricação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Para a Namelaka, picar o chocolate e derreter em banho-

maria ou no micro-ondas. 
3. Dissolver a gelatina em um recipiente com água fria. 
4. Em uma panela, ferver o leite e acrescentar a glucose e a 

gelatina dissolvida. 
5. Verter metade da mistura fervente sobre o chocolate 

derretido, misturar bem. Incorporar o restante da mistura 
fervente. Juntar o creme de leite frio e mexer bem. 

6. Levar para a geladeira para cristalizar.
7. Utilizar 24 horas depois. 
8. Para o Sablé Breton, bater a manteiga com as gemas até o 

ponto de pomada.

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

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 235kcal = 987kJ 12%
Carboidratos  20g 7%
Proteínas 3,3g 4%
Gorduras Totais 16,6g 30%
Gorduras Saturadas 9,6g 44%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 50,6mg 2%

rendimento: 40 unIDaDes Com 42g CaDa.

SABLÉ BRETON  
COM NAMELAKA

9. Juntar aos poucos o açúcar de confeiteiro.
10. Aos poucos, acrescentar o restante dos ingredientes secos 

e, por último, as amêndoas picadas. 
11. Verter a mistura em uma fôrma com 50cm de 

comprimento por 30cm de largura e pincelar o ovo. Levar 
para geladeira, por aproximadamente 1 hora, coberta 
com filme plástico.

12. Cortar a massa com cortadores redondos e levar para 
assar a massa dentro do cortador em forno pré-aquecido 
a 180ºC, por aproximadamente 20 minutos. 

13. Decorar o Sablé Breton com a Namelaka e finalizar com as 
amêndoas laminadas. 

namelaka

Creme de Leite 100 400
Chocolate ao Leite 87 350
Leite Integral 50 200
Glucose 2 10
Gelatina Incolor 1 5

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

sablé breton

Manteiga sem Sal 100 250
Farinha de Trigo 64 160
Açúcar de Confeiteiro 60 150
Gemas 24 60
Amêndoas Picadas 20 50
Cacau em Pó 12 30
Chocolate Meio Amargo 6 15
Sal 1 2
Ovos para Pincelar - q.b.

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

decoração

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

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

(*)% 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 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 127kcal = 533kJ 6%
Carboidratos  20,1g 7%
Proteínas 2,8g 4%
Gorduras Totais 3,8g 7%
Gorduras Saturadas 0,5g 2%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra Alimentar 0,9g 4%
Sódio 195mg 8%

rendimento: 60 unIDaDes Com 10g CaDa.

APERITIVOS 
APIMENTADOS

Farinha de Trigo 100 500
Água Morna 48 240
Azeite 14 70
Fermento Biológico Fresco 3 15
Pimenta Calabresa 3 15
Açúcar 2 10
Sal 2 10
Orégano - q.b.

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

Processo de fabricação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Na batedeira, misturar o fermento fresco, o açúcar, a 

água e bater na velocidade 2, utilizando o gancho.
3. Acrescente a farinha de trigo e, aos poucos, o 

restante dos ingredientes. 
4. Bolear a massa e cobrir com plástico. 
5. Deixar descansar por aproximadamente 40 minutos. 
6. Em uma superfície enfarinhada, abrir a massa com 

1cm de altura.

GoUrMet / VerÃo

7. Cortar em bastonetes, forrar a fôrma com 
papel manteiga e deixar um espaço de 
aproximadamente 1cm entre as unidades. 
Assar em forno pré-aquecido a 170ºC, por 
aproximadamente 15 minutos, ou até dourar. 

8. Servir os aperitivos acompanhados de um molho 
de sua preferência. 
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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 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 258kcal = 1.084kJ 13%
Carboidratos  28,6g 10%
Proteínas 8,6g 11%
Gorduras Totais 12,3g 22%
Gorduras Saturadas 4,1g 19%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar Menor ou Igual 
a 0,5g 0%

Sódio 681mg 28%

rendimento: 20 unIDaDes Com 26g CaDa.

BOLINHAS DE 
MANDIOCA COM 
QUEIjO PARMESÃO

emPanamento

Queijo Parmesão Ralado 100 70
Ovo 70 50

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

massa

Mandioca Cozida 100 460
Farinha de Trigo 15 70
Ovo 11 50
Margarina sem Sal 6 30
Sal 1 6

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

Processo de fabricação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a mandioca em um bowl e acrescentar o ovo.
3. Misturar bem e acrescentar a margarina e a farinha de trigo. 
4. Adicionar o sal.
5. Umedecer as mãos em água e enrolar a massa em formato de bolinhas.
6. Empanar na clara de ovo e no queijo parmesão. 
7. Levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por aproximadamente 20 minutos. 
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Os setores produtivos estão prontos para colaborar 

com o governo eleito no que for necessário para 

garantir o bem do País. O Brasil precisa entrar em uma 

rota de crescimento sustentado, capaz de gerar emprego 

e renda para sua população.

Para isso, consideramos fundamental a aprovação de 

um projeto de reforma da Previdência com a maior ur-

gência possível, de preferência ainda em 2018. Quanto 

mais o tempo passa, mais se agrava a bomba do déficit 

previdenciário.

É muito importante também trabalharmos com afinco 

para buscar a reforma tributária, o ajuste fiscal, a queda 

de juros, a redução da burocracia e a melhoria do am-

biente de negócios para estimular novos investimentos.

Isso é o que realmente importa ao Brasil. Os setores 

produtivos nacionais estarão ao lado do governo eleito 

para trabalhar por esses pontos que interessam a toda 

a Nação.

coneXÃo Fiesp / econoMia 

Sobre nomes para a composição do novo governo ou 

sobre a estrutura organizacional dos ministérios, enten-

demos que esta é uma responsabilidade do presidente 

eleito, Jair Bolsonaro, que tem a legitimidade conferida 

por mais de 57 milhões de votos para organizar a admi-

nistração do Estado da forma que considerar mais efi-

ciente. Ele tem o nosso voto de confiança para isso.

O QUE 
REALMENTE 
INTERESSA AO 
BRASIL
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Os setores produtivos 
nacionais estarão ao 

lado do governo eleito 
para trabalhar pelos 

pontos que interessam 
a toda a Nação.

Por Paulo Skaf

PAULO SKAF é presidente da FIESP e do CIESP.

PAULO SKAF.  
É muito importante 
trabalharmos com 
afinco para buscar a 
melhoria do ambiente 
de negócios.

UM NOVO BRASIL. Geração de empregos e renda para a 
população na rota do crescimento sustentado.
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Acessórios/ Utensílios

45 art & Fio 
45 artcaKe
45 arte em acÚcar
45 arteVime
46 ateLiÊ dos cortadores
46 BeLL Formas
46 Bennedita pan
47 BLend coBertUras
47 BLUestarnet
47 Borner
48 cainco
48 caKe BrasiL
49 canaL da conFeitaria
49 casamareLa
50 cimapi
51 costapan
52 decor ÚtiL
52 doLce Home
52 dos LemBas
52 doUpan
53 eco
53 escoLa de conFeitaria dieGo LoZano
54 eUroFormas
54 eXFaK
55 Ferimte
55 Ferneto BrasiL 
56 FreecooK BrasiL
57 GrUpo Hermann
58 imeca
59 inno aeroGraFia
59 JJ cortadores e ForminHas
60 Ke Home
60 KitcHenaid
61 LoJas samira nUnes caKe
62 macedo
63 marcia taBULeiros
63 master BaKer
63 mc Formas
64 metaLÚrGica caparroZ
65 paLÁcio decorFestas
66 paraÍso dos moLdes
66 paULa meLLo
66 poLeFLeX
67 ponto do padeiro
67 pressca
67 propLast
68 raFisa Formas
68 rei da cUteLaria
68 rei dos cortadores
68 remae
68 rina BaKeWare
69 riZZo conFeitaria
69 sÃo JosÉ prodUtos
70 sULFormas
70 sWiss caKe BraZiL
71 tecmapan
71 tHoe indÚstria e comÉrcio
71 trÊs marias
72 VempLast
72 YdH conFeitaria

Alimentos / BeBidAs

44 aÇaÍ do monGe
44 acF tecnoLoGia, estratÉGia, marKetinG e neGÓcios
44 aLispec
45 amidos FantUci
45 art tart – LpG
46 ateLiÊ do doce
46 ÁUrea aLimentos
46 BacKFrost
46 Barion
46 BeLL Formas
46 Bennedita pan
47 Biomassa Banana Verde VaLe mais
47 Bom princÍpio aLimentos
47 Bom saBor
48 cacaU Foods
48 caFÉ santa mÔnica
48 caKe BrasiL
49 carameLLe
49 carino
49 casa do BoLo de roLo

49 casa GaBLÉ
49 cassini
49 ceLiVita GLUtÉn Free
50 cHocoprint
50 copra coco
51 correcta
51 cosY cooKies
51 cotaBest
51 creme JUndiaÍ
52 doces pastoriZa
53 dUas rodas
53 emULZint
53 escoLa de conFeitaria dieGo LoZano
54 espressiata caFÉ
55 Fermento Fermais
55 FineLine
56 Forno mania
56 FresKimassas
57 GeLita
57 GeorGes BroemmÉ
57 Gian tecK
57 HArAld
58 HoF
58 Horta Vitae distriBUidora de aLimentos
58 HUe aLimentos
58 HULaLÁ cremes e cHantiLLY
59 itamBÉ Food serVice
59 JaZam aLimentos
60 Jmacedo
60 KiBon
60 KoisadcHeF aLimentos
61 LesaFFre
61 LiBre aLimentos
61 LUiZ cLaUdio FranÇa
62 maKs FrUit
62 mArBA
63 maria Honos
63 mastercHeF piZZaioLo
63 maXXioVos
63 metacHem
64 metaLÚrGica caparroZ
64 moinHo anaconda
64 moinHo canUeLas
64 moinHo santa cLara
64 moinHo specHt
64 netto aLimentos
65 nita aLimentos
65 nUtrimentaL s/a
65 ocrim s.a. prodUtos aLimentÍcios
65 oUrolAc
66 PAntec
66 paULa meLLo
66 piroG mÁQUinas
67 portÃo de camBUi
67 pressca
67 PUrAtos
68 raro’s aLimentos
68 reaL cestas
68 rG soLUÇÕes em conGeLados
68 ricLan
69 rr Fornos e mÁQUinas do BrasiL 
69 rYco aLimentos
69 sermac
69 serramar
70 sina indÚstria
70 soLissinteses
70 staLden cHocodecor
70 sWiss caKe BraZiL
70 teBracc
71 toVani BenZaQUen
71 tradiÇÃo minas
71 tUpGUar
71 UniKa
72 VemaG do BrasiL

AUtomAção comerciAl

44 acesso e soLUÇÕes
45 ands sistemas
46 BGa sYstems
47 BLantecH
47 BiZerBa
50 cetro soLUÇÕes em emBaLaGens
51 datamaXi

índiceguia de
compras
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54 eXacta cards
57 Gian tecK
66 pcm mÁQUinas
71 toLedo do BrasiL

comUnicAção VisUAl

50 centerFiX rÓtULos adesiVos 
53 epadoca
58 i9 menU
67 prodUtora Foco na paneLa

decorAção

45 arteVime
54 FaB!
65 ns BraZiL
65 paLÁcio decorFestas
66 paULa meLLo

distriBUidor/ AtAcAdistA/ rePresentAnte

44 add-tHerm indÚstria e comÉrcio Ltda
45 art & Fio 
46 BacKFrost
47 Bom saBor
48 BriQUetes sÃo JorGe
49 carameLLe
50 centraL do saBor
50 ciFaL distriBUidora
50 cooK serVices
51 cotaBest
55 Ferimte
55 Fermontes comÉrcio 
62 maQtec
64 metaLÚrGica caparroZ
64 moinHo specHt
65 nUtrimentaL s/a
66 pmG atacadista
66 poLin BrasiL
68 reaL cestas
68 rei da cUteLaria
68 rG soLUÇÕes em conGeLados
69 riZZo conFeitaria
69 sÃo JosÉ prodUtos
70 smart Food soLUÇÕes
70 sULFormas
70 sUperForti
71 tecmapan
72 Woc do BrasiL

edUcAção

49 canaL da conFeitaria
53 escoLa de conFeitaria dieGo LoZano
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a

AB UniFormes
gcl modA ProFissionAl eireli

UniFormes proFissionais

r. alexandre dumas, 1.161 – chácara santo antônio
04717-002 – são paulo – sp
11 2348-6755
www.abuniformes.com.br 
rosita@abuniformes.com.br

ABiPAcK
ABiPAcK emPAcotAdorA e selAdorA ltdA

empacotadoras semi aUtomÁticas e seLadoras

r. professor souza Barros, 205 – saúde
04310-030 – são paulo – sp
11 5072-7835
www.abipack.com.br
abipack@uol.com.br

AçAí do monge
Kim AçAí ind com imP eXP de PolPAe e FrUtAs eirelli

aÇaÍ, sorVetes, cremes especiais, petit GateaU, torta 
HoLandesa, pÃo de QUeiJo e pÃo de aLHo

r. Bispo isaias sucasas, 266 – Jd. matarazzo
03814-060 – são paulo – sp
11 2389-5179
www.acaidomonge.com.br
contato@kimacai.com.br

Acesso e solUções
Acesso e solUções em AUtomAção ind. e comÉrcio eireli

catracas

av. pedro Bueno, 1822 – parque Jabaquara
04342-001 – são paulo – sp
11 5035-4200
www.acessoesolucoes.com.br
fernando@acessoesolucoes.com.br

AcF tecnologiA, estrAtÉgiA,  
mArKeting e negócios
BeAtriZ JesUs dA PAiXAo FerreirA me

acidULantes, cULtUras LÁticas, conserVantes, 
estaBiLiZantes, proteinas

r. são dimas, 27 – Ville Blanche
28915-500 – cabo Frio – rJ
22 2643-6543
a.carlos-acf@uol.com.br

Aços mAcon
Aços mAcon indÚstriA e comÉrcio ltdA

todos os tipos de eQUipamentos para coZinHas indUstriais

av. Jaraguá, 76 – cumbica
07221-050 – Guarulhos – sp
11 2085-7000
www.acosmacom.com.br
acosmacon@acosmacon.com.br

Add-tHerm indÚstriA e comÉrcio ltdA
Add-tHerm

sensor ntc, pt100, termopares, termostatos BimetÁLicos, 
sensor de pressÃo de ÓLeo, sensor de nÍVeL, termostato 
capiLar, pressostatos, transmissor de pressÃo, VÁLVULa 
anticonGeLante

r. torquato tasso, 998 – Vila prudente
03136-030 – são paulo – sp
11 2501-6033
www.addtherm.com.br
marketing@addtherm.com.br

AdimiX
AdimiX ind. e comÉrcio de AditiVos P/ PAniFicAção ltdA

prÉ-mistUras para paniFicaÇÃo e conFeitaria

r. Gil teixeira Leite, 140 – parque industrial ii (Fazenda Grande)
13213-173 – Jundiai – sp
11 3109-3500
www.adimix.com.br
junarciso@adimix.com.br

AgenFleX emBAlAgens PromocionAis
AgenFleX indÚstriA e comÉrcio de emBAlAgem ltdA

emBaLaGens tÉrmicas Hot pacK para deLiVerY de aLimentos

av. dr José pagano Brundo, 258 – Vila pagano
13277-210 – Valinhos – sp
19 3871-1007
www.agenflex.com.br
eduardo@agenflex.com.br

Agt máqUinAs
Agt indÚstriA e comÉrcio ltdA

carrinHo, mesa, mÁQUinas, FoGÃo e prateLeiras

r. alto porã, 243 – Vila ede
02211-010 – são paulo – sp
11 2901-6405
www.agtmaquinas.com.br
agtmaquinas@agtmaquinas.com.br

AlisPec
AlisPec indÚstriA de ProdUtos Alimentícios

BriGadeiro,BeiJinHo, recHeios e coBertUras, GanacHe, 
recHeios ForneÁVeis

r. dom Bento píckel, 615 – casa Verde alta
02544-000 – são paulo – sp
11 2281-1230
www.alispec.com.br
marketing@alispec.com.br

AlmirAnte/eVerest
AlmirAnte reFrigerAção com imP eXP ltdA

mÁQUina de GeLo, pUriFicadores soFt, peÇas para 
reFriGeraÇÃo, Gas reFr.

r. abilio pedro ramos, 877 – a – Vila nilo
02279-000 – são paulo – sp
11 2249-9999

cassia.almirante@ig.com.br
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Amidos FAntUci
Amidos FAntUci ltdA

FÉcULa de mandioca especiaL para pÃo de QUeiJo, poLViLHo 
aZedo e doce, tapioca GranULada

av. João salvador Veras, s/n – distrito sumaré
87720-060 – paranavaí – pr
44 3422-7566
www.fantuci.com.br
amidos@fantuci.com.br

Ands sistemAs
Ands inFormáticA ltdA

sistemas e eQUipamentos para aUtomaÇÃo comerciaL

av. raimundo pereira de magalhães, 6000 – pirituba
02938-000 – são paulo – sp
11 3974-0790
www.andsinfo.com.br
andre@andsinfo.com.br

AqUArelA UniFormes
BrUnA de F. BrAZ oliVeirA AqUArelA UniFormes ePP

aVentais, doLmas, caLÇas, JaLecos, camisas, Bandanas, 
cHapÉU cHeF

av. dionysia alves Barreto, 309 – Vila osasco
06086-045 – osasco – sp
11 2891-2577
www.aquarelauniformes.com.br
gilson@aquarelauniformes.com.br

Arcolor
Arco-irís BrAsil indÚstriA e comÉrcio ProdUtos 
Alimentícios ltdA

prodUtos para conFeitaria artÍstica, conFeitaria Fresca e 
mistUra para paniFicaÇÃo

av. Forte do triunfo, 45 – pq. industrial
08341-310 – são paulo – sp
11 2191-2444
www.arcolor.com.br
rosa.cyon@arcolor.com.br

ArmAZÉm do PAPel
diego oliVeirA sUcUPirA eireli me

saco de papeL KraFt personaLiZado Branco oU pardo nos 
tamanHos de 1/2KG ao 15KG

r. prof. artur Bernardes, 144 – são Benedito
38020-350 – Uberaba – mG
34 3322-5969
https://sacosdepao.com/
armazendopapel@hotmail.com

Arneg BrAsil
Arneg BrAsil ltdA

eXpositores reFriGerados, eXpositores QUentes, Unidade 
remota, Unidade incorporada, casas de mÁQUina, centrais 
FriGorÍFicas

rod. professor Zeferino Vaz, km 121,5, 121 – Betel
13141-902 – paulínia – sp
19 3888-4000
https://www.arneg.com.br/pt-br
orcamentos@arneg.com.br

Art & Fio 
sAmUel riBeiro Vicente-me

BandeJas eXpositoras

r. Francisco de campos abreu, 283 – Vila Georgina
13043-710 – campinas – sp
19 3279-0363
www.expositora.com.br
vendas@expositora.com.br

Art tArt – lPg
lPg indÚstriA e comÉrcio ltdA

Bases prontas para tortas

r. aron master, 85 – Jd. Guançã
02151-090 – são paulo – sp
11 2982-5422
www.lpgmais.com.br
renata.cordoni@lpgmais.com.br

ArtcAKe
ArtcAKe Artigos PArA gAstronomiA ltdA

artiGos para Gastronomia (pÓ, spraY, GeL, LÍQUido para 
aerÓGraFo, transFer, Bisters)

av. são João, 1920 – Jd. santo antonio
12952-545 – atibaia – sp
11 4402-3686
www.artcake.com.br
caio.coraine@artcake.com.br

Arte em AçÚcAr
Arte em AçÚcAr

teLas de impressÃo em BoLos e moLdes de siLicone

estrada do pau da Fome, 810 – taquara
22723-497 – rio de Janeiro – rJ
21 2440-4298
www.arteemacucar.com.br
comercial@arteemacucar.com.br

Artemis UP
cintHiA cArlA dos sAntos eireli me

doLmas de cHeFF, aVentais, Bandanas, cHapÉUs, caLÇados 
proFissionais, caLÇas

r. ribeiro do Vale, 723 – Brooklin
04568-002 – são paulo – sp
11 5505-0040
www.artemisup.com.br
cinthia@artemisup.com.br

ArteVime
Bertoncelo AlVes de soUZA me

cestos e eXpositores pLÁsticos sintÉtico

r. roberto Gomes pedrosa, 306 – Vila Lemos
13100-462 – campinas – sp
19-3252-4661
www.artevime.com
artevime@artevime.com
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ártico reFrigerAção
ártico indÚstriA de reFrigerAção ltdA

BaLcÃo Vitrine eXpositora, GeLadeira eXpositora, 
conGeLadores, cÂmaras Frias, ULtra conGeLadores,Vitrine 
eXpositora compacta, BaLcÃo reFriGerado, cHopeira e 
proJetos personaLiZados

r. eng. Udo deeke, 1882 – salto do norte
89065-101 – Blumenau – sc
47 3334-8200
www.artico.com.br
morena@artico.com.br

AstóriA do BrAsil
AstóriA do BrAsil imPortAção eXPortAção ltdA

mÁQUinas de caFÉ eXpresso e moinHo

r. dona Germaine Burchard, 499 – Água Branca
05002-062 – são paulo – sp
11 3062-8415
www.astoria.com.br
financeirosp@astoriamaquinas.com.br

AteliÊ do doce
cleide doces serViços de orgAniZAção de FestAs e 
eVentos ltdA me

FaBricaÇÃo de doces e BoLos para atacado e VareJo.

r. João alvares Fares, 1314 – campo Belo
04609-003 – são paulo – sp
11 5093-2737
www.ateliedodoce.com.br
contato@ateliedodoce.com.br

AteliÊ dos cortAdores
rm dos sAntos me

cortadores em aÇo inoX ( pasta americana/Biscoito)

r. manuelito teixeira, 54 – pq. císper
03823-130 – são paulo – sp
11 2214-0678
www.ateliedoscortadores.com.br
uagner@ateliedoscortadores.com.br

áUreA Alimentos
áUreA indÚstriA e comÉrcio ltdA

LinHa de doces de FrUtas, doces de Leite, LinHa de moLHos e 
reFresco em pÓ

rod sc 108, 1019 – são Januário
88750-000 – Braço do norte – sc
48 3658-9532
www.aureaalimentos.com.br
alexandra@aureaalimentos.com.br

b

BAcKFrost
BAcK-Frost imPort. e com. ltdA.

pÃo aLemÃo tradicionaL com massa de FermentaÇÃo 
natUraL, pÃeZinHos especiais, BaGUetes tradicionais, 
BaGUetes especiais, pÃo mediterrÂneo, croissant FrancÊs, 
croissant doce recHeado

r. Barão de teffé, 1000 – sala 55 – Jd ana maria
13208-761 – Jundiaí – sp
11 4497-1141
www.backfrost.com
heinz.verst@backfrost.com

BArion
BArion indÚstriA e comÉrio de Alimentos s/A

Biscoitos, cHocoLates, nUtcream e tUBetes, idÉias para 
conFeitarias, caFÉs e FranQUias

r. carmen Zanon, 1736 – colônia Faria
83412-670 – colombo – pr
41 3888-6785
www.saborbarion.com.br
comercial@barioncia.com.br

Bell FormAs
d.F. cHAVes UtilidAdes me

Formas para BoLo, BaiLaraina para decoraÇÃo de BoLos, 
espatULas, Bicos para conFeitar, aro para BoLo, cortador 
inoX, teLa de piZZa, Faca, ForminHas, corantes aLimetÍcios, 
Batedor de creme

r. Baltazar dos reis, 267 – pq. colonial
03968-020 – são paulo – sp
11 4801-7801
www.bellformas.com.br
contato@bellformas.com.br

BenneditA PAn
BenneditA PAn ltdA me

paneLa aUtomÁtica Bp inoX 8,5L, paneLa aUtomÁtica 
meGapLUs 22L, paneLa aUtomÁticaBp mini ,Kitporciona pan 
15G, Kit porciona pan 20G

av. nações Unidas, 703 – Vila nova
11525-130 – cubatão – sp
13 3324-0862
www.benneditapan.com.br
contato@benneditapan.com.br

BgA sYstems
BgA ProcessAmento de dAdos ltdA

BGa casHier , BGa deLiVerY center, BGa Food toUcH, BGa 
comanda, BGa aUto atendimento, mY BGa

r. mergenthaler, 232, 232 – cJ j- 31 – 3º sandar – Vila Leopoldina
05311-030 – são paulo – sp
11 3818-7745
www.bgasystems.com.br
vendas@bgasystems.com.br
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Bimg BrAsil – metVisA
Bimg BrAsil – indÚstriA de máqUinAs PArA  
gAstronomiA ltdA

mÁQUinas para Gastronomia, padaria, reataUrantes, 
aÇoUGUes e coZinHas em GeraL

rodovia antônio Heil, 5825 – Km 23 – Limoeiro
88352-502 – Brusque – sc
47 3251-5555
www.metvisa.com.br
vendas@metvisa.com.br

BiomAssA BAnAnA Verde VAle mAis
mUsAetÉ indÚstriA com e eXP de Alimentos sAUdáVeis 
eireli me

Biomassa Banana Verde inGrediente aLimentar natUraL, 
FUncionaL, preBiÓtico, insipido, inodoro

r. nabe Kian, 101 – centro
17760-000 – itariri – sp
13 3418-3138
www.valemaisalimentos.com.br
musaete@hotmail.com

BiZerBA
BiZerBA do BrAsil ltdA

BaLanÇas e Fatiadores de Frios

alameda caiapós, 717 – tamboré
06460-110 – são paulo – sp
11 94191-8689
www.bizerba.com
valeria.bastos@bizerba.com

BlAntecH
BlAntecH indÚstriA comÉrcio e serViços ltdA

catracas, dispensador de comandas, totens para aUto 
atendimento

r. Langrage, 178 – socorro
04761-050 – são paulo – sp
11 5687-2669
www.blantech.com.br
junior@blantech.com.br

Blend coBertUrAs
Blending indÚstriA e comÉrcio ltdA

Formas de siLicone, pastas saBoriZantes, Base Zero 
aÇÚcar, recHeios e coBertUras.

r. alba, 1743 – Vila santa catarina
04370-105 – são paulo – sp
11 5562-3685
www.blendcoberturas.com.br
cominucacao@blendcoberturas.com.br

BlUestArnet
grUP BlUestArnet indÚstriA PlásticA ltdA ePP

Ferramentas pLÁsticas para artesanato e conFeitaria

r. amaro Bezerra cavalcanti, 143 – Vila matilde
03513-010 – são paulo – sp
11 2654-8200
www.bluestarnet.com.br
compras@bluestarnet.com.br

Bom diA PAdAriA
grAnolAB do BrAsil s/A tecnologiA PArA indÚstriA 
AlimentíciA

LinHa rUstYK (FarinHas de maLte e massas madre). 
meLHodores (Bdp eQUiLÍBrio, Bdp sUper estrUtUra, Bdp 
piZZa, Bdp macieZ, Bdp master GLÚten)

av. das araucárias, 4826 – Bairro chapada
83807-754 – araucária – pr
41 3512-4531
www.bomdiapadaria.com
sac@bomdiapadaria.com

Bom PrincíPio Alimentos
FáBricA de doces ledUr ltdA

doces de FrUtas/ GeLÉias, GeLÉias GoUrmet, doces de Leite, 
creme de aVeLÃ, docinHos, recHeios, conserVas, pastas de 
FrUtas, GeLÉias de BriLHo, FrUits and nUts

r. da emancipação, 2127 – industrial
95775-000 – tupandi – rs
51 3635-8266
www.bomprincipioalimentos.com.br
sac@bomprincipioalimentos.com.br

Bom sABor
mecAno PAcK emBAlAgens me

sacHÉs: KetcHUp, mostarda, maionese, moLHos para saLada, 
aÇÚcares, saL, Biscoitos, GeLÉias, descartÁVeis, LinHa 
proFissionaL, manteiGa, aZeite, meL, reQUeiJÃo, BaGs, sHoYU, 
moLHo de pimenta, VinaGre, BarBecUe, cappUccino

estrada são Francisco, 561 – Jd. Henriqueta
06764-290 – taboão da serra – sp
11 4788-1088
www.bomsabor.com.br
bomsabor@bomsabor.com.br

Borner
Antonio cArlos troPeA

cortadores de LeGUmes Borner (importados da aLemanHa)

r. General neto, 71 – sala 303 – Floresta
90560-020 – porto alegre – rs
51 98146-9159
www.borner.com.br
tropea@terra.com.br

BoXer emBAlAgens
BoXer indÚstriA e comÉrcio de emBAlAgens ltdA ePP

emBaLaGens para doces e saLGados, emBaLaGens 
para BoLos e tortas, taBULeiros para BoLos e tortas, 
emBaLaGems para cUpcaKes, emBaLaGens para Food 
serVice, emBaLaGens para panetone, emBaLaGens para meio 
oVo de pÁscoa (de coLHer), emBaLaGens para BomBons

r. euclides pereira, 235 – Granville
15810-285 – catanduva – sp
17 3524-9040
www.boxerembalagens.com.br
boxer@boxerembalagens.com.br
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BrAlYX
BrAlYX máqUinAs indÚstriA e comÉrcio ltdA

mÁQUinas para coXinHas, saLGados, massas Frescas, 
conFeitaria e doces;Formadoras e recHeadoras; 
masseiras coZedoras; empanadeiras; mÁQUinas dosadoras 
pinGadeiras e corta Fio; dosadoras aUtomÁticas

av. padre arlindo Vieira, 939 – Vila das mercês
04297-000 – são paulo – sp
11 5072-2099
www.bralyx.com
bralyx@bralyx.com

BrAs
BrAs sUlAmericAnA ltdA

reFresQUeira, cHocoLateria, LiQUidiFicadores, mÁQUinas de 
FroZen, mÁQUina de sorVete

r. martiniano Lemos Leite, 30 – Vila Jovina
06705-110 – cotia – sp
11 4612-1122
www.bras.com.br
contato@bras.com.br

BrAsForno
BrAsForno indÚstriA e comÉrcio ltdA

Fornos e mÁQUinas para paniFicaÇÃo e indÚstria

r. rio de Janeiro, 834 – chácara do solar i ( Fazendinha )
06530-020 – santanade parnaíba – sp
11 4705-9555
www.brasforno.com.br
renato@brasforno.com.br

BrinK’s segUrAncA e trAnsPorte de 
VAlores ltdA
BrinK’s segUrAncA e trAnsPorte de VAlores ltdA

LoGostica de VaLores; compUsaFe (coFres inteLiGentes); 
GestÃo intreGada de seGUranÇa; soLUÇÕes em paGamentos 
e receBimentos; preVenÇÃo e perda; GestÃo totaL de 
caiXas eLetrÔnicos; soLUÇÕes LoGÍsticas nacionais e 
internacionais

r. samarita, 1117 – Jardim das Laranjeiras
02563-001 – são paulo – sp
11 2133-0300
https://www.brinks.com.br/default.aspx
faleconosco@brinks.com.br

BriqUetes são Jorge
BriqUetes são Jorge ltdA

BrinQUete (LenHa ecoLÓGica)

r. coral, 134 – pq monte alegre
06756-220 – são paulo – sp
11 4303-8655
http://www.briquetessaojorge.com.br/
contato@briquetessaojorge.com.br

BrUsinoX
BrUsinoX indÚstriA e comÉrcio de máqUinAs e 
eqUiPAmentos ltdA

tÚneL de conGeLamento HeLicoidaL

r. Gregório diegoli, 125 – são Luiz
88351-350 – Brusque – sc
47 3351-0567
www.brusinox.com.br
daniel@brusinox.com.br

c

cAcAU Foods
cAcAU Foods do BrAsil Alimentos ltdA me

GranULados, conFeitos, cereais draGeados, cHocoLate em 
pÓ, acHocoLatados, pasta americana e FoUndants

av. eugenio coneglian, 2460 – distrito industrial
17512-050 – marilia – sp
14 3417-5555
www.cacaufoods.com.br
comercial01@cacaufoods.com.br

cAFÉ sAntA mÔnicA
megABrAYAn do BrAsil ltdA

caFÉ GrÃo, caFÉ em pÓ, cappUccino, cHocoLate, cHai Latte, 
Xaropes, mÁQUinas e caFÉ eXpresso

av. Henry Ford, 1.059 – mooca
03109-000 – são paulo – sp
11 3855-8855
www.cafesantamonica.com.br
arthur@cafesantamonica.com.br

cAinco
cAinco eqUiPAmentos PArA PAniFicAção ltdA

BanJeJas, assadeiras, Formas, esteiras e reVestimentos 
antiaderente para paniFicaÇÃo

r. Joaquim marques Figueiredo, 4111 – distrito industrial
17034-290 – Bauru – sp
14 2108-4877
www.cainco.com.br
vendas@cainco.com.br

cAJÉ máqUinAs
c.A.J.e comÉrcio de eqUiPAmentos máqUinAs e Fornos 
PArA PAdAriA ltdA

eQUipamentos para paniFicaÇÃo, Fornos, masseiras, 
ciLindros e modeLadoras

r. salvador Gianetti, 192 – Guaianazes
08410-000 – são paulo – sp
11 2961-4006
www.caje.com.br
vendas@caje.com.br

cAKe BrAsil
rePeteco comÉrcio de PAPÉis sociedAde ePP

Ferramentas e acessÓrios para conFeitaria marcas 
WiLton, cHeF master e sWeetsUGarBeLLe

r. constantino de souza, 559 – campo Belo
04605-001 – são paulo – sp
11 5094-5122
www.scrapbrasil.com.br
marketing@scrapbrasil.com.br
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cAnAl dA conFeitAriA
AdriAnA cHiAri – mei

moLdes e tapetes de siLicone, cortadores, eXtrUssoras, 
espatULas, BaLanÇa, papeL de arroZ, termÔmetro, tapetes 
para renda de aÇÚcar

r. alagoas, 509 – apto.601 – Higienopolis
01242-001 – são paulo – sp
11 99971-8360
www.canaldaconfeitaria.com.br
leila@canaldaconfeitaria.com.br

cAPoBellA
cAPoBellA sociedAde ltdA me

aVentais adULto e inFantiL, LUVas, paGadores, panos de 
copa, JoGos americanos.

r. oskar pachler, 51 – Vila suissa
08810-120 – mogi das cruzes – sp
11 2610-7674
www.capobella.com.br
contato@capobella.com.br

cArAmelle
Alcides Fingolo neto me

doces, BaLas, Biscoitos, Food serVice, conFeitos, 
emBaLaGens, descartÁVeis

r. campos sales, 565 – loja – Vera cruz
13271-000 – Valinhos – sp
19 3327-5100
emporiocaramelle.com.br
alcidesfingolo@hotmail.com

cArino
cArino ingredientes ltdA

creme de aVeLÃ, recHeios, mescLas, conFeitos, crocantes e 
GanacHes

av. carlos tosin, 849 – distrito industrial
17512-120 – marilia – sp
14 2105-2150
www.vabenealimentos.com.br
marcelo.cavagioni@carino.com.br

cArlos A. WAnderleY e FilHos
cArlos A. WAnderleY e FilHos imP. eXP. com. e 
rePresentAção ltdA

eQUipamentos e LinHas aUtomÁticas para a prodUÇÃo de 
pÃes em GeraL, masseiras, diVisoras de massa, BoLeadoras 
e modeLadoras, entre oUtros

av. Brig. Faria Lima, 1685 – 2-a – Jd. paulistano
01452-001 – são paulo – sp
11 3812-2577
www.carloswanderley.com.br
ceduardo@carloswanderley.com.br

cAsA do Bolo de rolo
cAsA do Bolo de rolo ltdA me

BoLo de roLo

r. Gen. Humberto de alencar castelo Branco, 326 – santa maria
09560-380 – são caetano do sul – sp
11 2376-6638
www.boloderolo.com
oliveira@boloderolo.com

cAsA gABlÉ
cAsA gABlÉ drAgeAdos e conFeitAriA ltdA ePP

draGeados de cHocoLate

r. Francisco marinho, 221 – Vila Baruel
02523-070 – são paulo – sp
11 3858-7773
www.casagable.com.br
contato@casagable.com.br

cAsA sol emBAlAgens de PAPel
cAsA sol ltdA

sacos de papeL personaLiZados, sacos de papeL impressÃo 
padrÃo “eU amo pÃo”, sacos promocionais/temÁticos, 
GUardanapos de papeL, JoGos americanos de papeLe e 
BoBinas de papeL para emBrULHo

r. das ostras, 85 – santa maria
30525-510 – Belo Horizonte – mG
31 3526-2626
www.casasol.com.br
comercial@casasol.com.br

cAsAmArelA
AmArelA coneXões e Acessórios

FoGÕes, Fritadeiras, cHapas, UtensÍLios domÉsticos, paneLas, 
paneLas de pressÃo, caLdeirÕes, copos, pratos e taLHeres

r. Firmiano pinto, 72 – Brás
03052-070 – são paulo – sp
11 2081-4141
www.casamarela.com.br
atendimento@casamarela.com.br

cAssini
cAssini Alimentos ltdA.

Biscoito de poLViLHo tradicionaL saLGado – Formato 
paLito, Biscoito de poLViLHo saBor QUeiJo, Biscoito de 
poLViLHo doce, Biscoito de poLViLHo tradicionaL saLGado – 
Formato arGoLa

av. mercedes Benz , 300 – distrito industrial
13054-750 – campinas – sp
19 3765-8686
cassini.com.br
sac@cassini.com.br

cAtArinA eqUiPAmentos
cAtArinA eqUiPAmentos indUstriAis ltdA

mistUradores HoriZontais, concHa para FaBricaÇÃo 
de cHocoLate, tanQUe derretedor, temperadeira para 
cHocoLate, tÚneL de resFriamento, moinHo de esFera, etc

estrada acácio antonio Batista, 1435 – Bonsucesso
07175-080 – Guarulhos – sp
11 2437-7638
www.catarinaequipamentos.com.br
vendas@catarinaequipamentos.com.br

celiVitA glUtÉn Free
HiBrA comÉrcio de Alimentos ltdA

BoLos e Biscoitos sem GLUtÉn

r. dom pedro Henrique de orleans e Bragança, 488 – Vila Jaguara
05117-001 – são paulo – sp
11 2639-0025
www.celivita.com.br
contato@grupohibra.com.br
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centerFiX rótUlos AdesiVos 
Ademir Freire tomÉ rótUlos 

rÓtULos e etiQUetas adesiVas, Lacres, seLos, imL, in moLd 
LaBeL, rÓtULos para emBaLaGens, etiQUetas de emBaLaGens, 
impressÃo FLeXoGrÁFica, emBaLaGens.

r. atibaia, 940 – Valparaiso
09060-110 – santo andré  – sp
11 4337-4007
www.centerfix.com.br
centerfix@centerfix.com.br

centrAl do sABor
comerciAl imPortAdorA e eXPortAdorA metAPUnto ltdA

LoJa distriBUidora de prodUtos e insUmos para 
conFeitaria, sorVeteria, Gastronomia em GeraL

r. paula souza, 190 – centro
01027-001 – são paulo – sp
11 3312-7800
www.centraldosabor.com.br
hugo@centraldosabor.com.br

cerÂmicA são lUiZ
mArgHeritA consolo cerÂmicA

piso cerÂmico indUstriaL, antiÁcido, antiderrapante, 
aLto trÁFeGo, BaiXa aBsorÇÃo, especÍFico para Áreas de 
aLimentos e prodUÇÃo

r. alfredo martinelli, 80 – Vila santo antonio
13920-000 – pedreira – sp
19 3893-2155
www.ceramicasaoluiz.com.br
anacarolina@ceramicasaoluiz.com.br

cetro solUções em emBAlAgens
cetro solUções em emBAlAgens eireli me

seLadoras (a VÁcUo / aUtomÁticas e manUais), FecHadoras 
de caiXas, datadores, montadora de caiXas, enVasadoras 
de pastosos, enVasadoras de LÍQUido, emBaLaGens para 
VÁcUo, emBaLaGens para seLaGens

r. inconfidência, 660 – Vila Vergueiro
17020-200 – Bauru – sp
14 3201-8500
www.cetroloja.com.br
comercial@cetroloja.com.br

cHocoPrint
mAriA cleide somerA-mei

cHocoLate, cHocoprint, cHocotransFer, cHocoFoto, 
transFer Formas para cHocoLates, transFer para 
sUspiros, Formas para cHocoLates personaLiZados, Kit 
para noVos neGÓcios cHocoprint, corantes comestÍVeis 
para impressoras

av. madre Leônia milito, 1130 – cJ 902 – Bela suiça
86050-280 – Londrina – pr
43 3066-0522
www.chocoprint.com.br
chocoprintbr@gmail.com

ciFAl distriBUidorA
ciFAl comerciAl de tABAcos ltdA – ePP

consULtoria, assessoria e distriBUiÇÃo de prodUtos de 
taBacaria.

r. Felicio de Vito, 525 – distrito industrial i
14711-142 – Bebedouro – sp
17 3345-9595
www.cifaldistribuidora.com.br
contato@cifaldistribuidora.com.br

cimAPi
cimAPi indÚstriA e comÉrcio ltdA

estUFas, assadeiras, moBiLiÁrios, UtensÍLios, acessorios 
para padarias, conFeitarias e indUstrias de aLimentos

av. david Zkasitky, 560 – Vila romana
07749-505 – caieiras – sp
11 4441-6766
www.cimapi.com.br
vendas@cimapi.com.br

codiPAr
codiPAr eqUiPAmentos ProJetos ltdA

masseiras, diVisoras e BoLeadoras, LinHas de LaminaÇÃo 
de pÃo e massa FoLHada, LinHa aUtomÁtica de pÃo Frances, 
Fermentadores aUtomÁticos, Fornos contÍnUos, 
resFriadores, depanner, Fatiadoras e emBaLadoras e 
dosadoras de recHeio

r. engenheiro elias machado de almeida, 41 – Bom retiro
11090-160 – são paulo – sp
11 5687-9318
www.codipar.com.br
alzira@codipar.com.br

control-liq
control-liq indÚstriA comÉrcio e rePresentAções ltdA

LiQ sYstem BaBY-t, sistema de dosaGem de LÍQUidos para 
indUstrias de paniFicaÇÃo e aFins

r. do pomar, 95 – Vila das mescês
04362-080 – são paulo – sp
11 2165-1221
www.control-liq.com.br
venda@control-liq.com.br

cooK serVices
cooK serVices ltdA

apareLHo manUaL de LaVar copos spULBoY, pedras para 
cHar BroiLer, manUtenÇÃo em Fornos, FoGÃo, cHapas, cHar 
BroiLer

r. pelegrino Bernardo, 958 – olímpico
09570-180 – são caetano do sul – sp
11 4220-4393
www.cookservices.com.br/spulboy
comercial@cookservices.com.br

coPrA coco
coPrA indÚstriA AlimentíciA ltdA

indÚstria especiaLiZada em deriVados de coco 

av. doutor durval de Góes monteiro, 4000 – B – tabuleiro do martins
57081-285 – maceio – aL
82 4009-4000
www.copracoco.com.br
marketing@copraalimentos.com.br



51

empresas guia de
compras

correctA
correctA indÚstriA e comÉrcio ltdA

mistUra maXi pÃo FrancÊs coLHeita, mistUra maXi pÃo 
FrancÊs premiUm, mistUra tULipa pÃo FrancÊs, FarinHa 
de triGo rosa Branca tipo 1, FarinHa de triGo Bianca 
especiaL coLHeita seLecionada, FarinHa de triGo ÁGUa 
Branca especiaL paniFicaÇÃo, FarinHa de triGo rosa Branca 
especiaL pasteL, FarinHa de triGo rosa Branca especiaL 
piZZa, FarinHa de triGo rosa Branca saLGados, FarinHa de 
triGo rosa Branca premiUm tipo 1

av. miguel Frias e Vasconcelos, 1.000 – Jaguaré
05345-000 – são paulo – sp
11 3718-6400
www.correcta.ind.br
maria@correcta.ind.br

costAPAn
costAPAn Utensílios domÉsticos ltdA

Formas para BoLo, Bicos de conFeitar, cortadores,aros, 
ForminHas, etc

r. mossoró, 46 – Vila nova
03288-040 – são paulo – sp
11 2216-1735
www.costapan.com.br
costapan@bol.com.br

cosY cooKies
grAce stAte FABricAção de Biscoitos ltdA me

cooKies conGeLados para Food serVice e consUmo

av. José rochas Bonfim, 214 – Bl sidney sl 128 – center santa Genebra
13080-650 – campinas  – sp
19 98810-3323
www.cosycookies.com
faleconosco@cosycookies.com

cotABest
cotABest inFormAção e tecnologiA 

pLataForma onLine de cotaÇÃo e compras com mais de 
50miL prodUtos, compre direto de diVersos Fornecedores 
com os menores preÇos

av. eng. Luis carlos Berrini, 105 – itaim bibi
04571-010 – são paulo – sp
19 99520-0963
www.cotabest.com.br
vanderleijunior@cotabest.com.br

coZil
coZil eqUiPAmentos indUstriAis ltdA

FoGÕes, Fritadeiras, caLdeirÕes entre oUtros 
eQUipamentos para coZinHas proFissionais

r. Botucatu, 200 – nossa senhora d’ajuda
08576-660 – itaquaquecetuba – sp
11 2832-8095
www.cozil.com.br
marketing2@cozil.com.br

coZilÂndiA
coZilÂndiA eqUiPAmentos indUstriAis ltdA

moBiLiÁrio inoX, FoGÕes indUstriais, caLdeirÕes entre 
oUtros eQUipamentos semi noVos e noVos

r. Botucatu, 200 – nossa senhora d’ajuda
08576-660 – itaquaquecetuta – sp
11 2832-8095
www.cozilandia.com.br
marketing2@cozil.com.br

creme JUndiAí
romicA BrAsil comÉrcio de Alimentos ltdA me

creme VeGetaL para doces e saLGados, coco Fresco, massa 
FoLHada, recHeios, marsHmaLLoW, pÃo de QUeiJo

r. Bento pereira dutra, 550 – estiva
13290-000 – Louveiro – sp
19 3878-4760
www.cremejundiai.com.br
michael@romicabrasil.com.br

csV reFrigerAção
csV reFrigerAção indUstriAl ltdA me

cortinas de ar, tÚneL de conGeLamento, mÁQUinas de GeLo, 
condensador eVaporatiVo

r. congonhas, 151 – Vila morelato
06408-080 – Barueri – sp
11 4198-0505
www.csvrefri.com.br
solange@csvrefri.com.br

d

dAtAmAXi
dAtAmAXi comÉrcio e rePresentAções ltdA

aUtomaÇÃo comerciaL

r. continental, 782 – Jd. do mar
09726-411 – são Bernanrdo do campo – sp
11 4336-7575
www.datamaxi.com.br
comercial@datamaxi.com.br

decorFrio reFrigerAção
decorFrio indÚstriA e comÉrcio de reFrigerAção ltdA me

cÂmaras, ULtraconGeLadores, acessÓrios para 
reFriGeraÇÃo

estrada Vovó carolina, 3176 – Jd. palanque
08473-370 – são paulo – sp
11 2734-5567
www.decorfrio.com.br
decorfrio@decorfio.com.br
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decor-Útil
decorUtil ind. e com. ltdA

cHUrros FÁciL, Bico rUsso, FaZ donUts, desFiador 
JULY, descascador LiLe, espÁtULa desenForma BoLo, 
HamBUrGUeira, aBridor de tampas

r. antonia tereza de paula matias, 527 – Jd. danfer
01415-010 – são paulo – sp
11 2038-0753
www.decorutil.com.br
paula@decorutil.com.br

delgo
delgo metAlUrgicA ltdA

seLadoras, enVasadoras para prodUtos cremosos e seLos 
de aLUmÍnio

rodovia raposo tavares, Km 25,3, 950 – Blocos B e c – moinho Velho
06708-000 – cotia – sp
11 4617-2000
www.delgo.com.br
fernandogomes@delgo.com.br

dellABrUnA mesAs e cAdeirAs
indÚstriA e comÉrcio dellABrUnA

mesas e cadeiras de madeira para padarias, restaUrantes, 
Bares, HotÉis e simiLares.

r antônio Ferragut neto, 230 – pinheirinho
13289-476 – Vinhedo – sp
19 3876-1783
www.dellabruna.com.br
dellabruna@dellabruna.com.br

desentUPidorA e serViços HollYWood 
WiliAn rogÉrio mendes

desentUpimento, desratiZaÇÃo, desinsetiZaÇÃo, LimpeZa 
de caiXa d´ÁGUa e esGoto, impermeaBiLiZaÇÃo de caiXa 
d´ÁGUa e aGenciamento de carGas para sÃo paULo, LitoraL 
e interior. 

av. Bispo cesar dacorso Filho, 153 – sala 7 – rudge ramos
09624-000 – são Bernardo do campo – sp
11 95847-8522
http://wilianmendes.wixsite.com/desentopehollywood
contato.desentupidorahollywood@gmail.com

doces PAstoriZA
PAstoriZA comÉrcio e indÚstriA de ProdUtos 
Alimentícios eireli

BriGadeiro, BeiJinHo, caJUZinHo, BriGadeiro Branco, 
aBÓBora com coco, Fondant de Leite, cocada Branca 
cremosa, FiGo em caLda, BriGadeiro coLHer (BisnaGa), 
BeiJinHo c/ aBacaXi.

rodovia sp 225 – Km, s/n – chácara são sebastião
13860-000 – aguaí – sp
19 3652-8100
www.pastoriza.com.br
contato@pastoriza.com.br

dois irmãos
dois irmãos comÉrcio de mAqUinAs ltdA ePP

datador a Base de tinta, datador a Base de Fita, tinta, 
cLicHÊs de BorracHa, cLicHÊs de LatÃo e aÇo, soLUÇÃo de 
LimpeZa, marcadores indUstriais, codiFicadores 

r. petinguara, 76 – Jd. Jabaquara
04384-110 – são paulo – sp
11 5565-9109
www.m2irmaos.com.br
m2irmaos@m2irmaos.com.br

dolce Home
dolce Home comÉrcio de UtilidAdes domÉsticAs ltdA

Formas e UtensÍLios para aLimentos

r. emilio Goeldi, 111 – a – Lapa de Baixo
05065-110 – são paulo – sp
11 2771-3085
www.dolcehome.com.br
atendimento@dolcehome.com.br

dom cArmine
dom cArmine indÚstriA e comÉrcio de reFrigerAção 
imPortAção e eXPortAção ltdA

Vitrines, reFriGeradores, moBiLiÁrio inoX, eXpositores, 
GÔndoLas e adeGas, BUFFet & distriBUiÇÃo, cocÇÃo, Fornos

r. antonina Ferrão, 44 – antonina
24445-270 – são Gonçalo – rJ
21 2604-4395
www.domcarmine.com
domcarmine@domcarmine.com.br

donA lellA
sABArá comÉrcio de emBAlAgens ltdA

emBaLaGens e matÉria prima para conFeitaria

r. General roberto alves de carvalho Filho, 87 – santo amaro
04744-000 – são paulo – sp
11 5546-5740
www.donalella.com.br
vendas1@donalella.com.br

dos lemBAs
metAlÚrgicA mAUs ltdA

Formas e UtensÍLios de siLicone para conFeitaria

r. 17 de abril, 781 – imigrante
3598-1800 – campo Bom – sp
51 3598-1800
www.doslembas.com.br
gilvan@maus.com.br

doUPAn
doUPAn indÚstriA e comÉrcio de ProdUtos PArA 
PAniFicAção ltdA

aros, Formas, ForminHas, assadeiras, peGadores, 
cortadores, BaiLarinas, BandeJas, importados, UtensÍLios 
em GeraL

r. trimonte, 151 – Vila diva
03274-080 – são paulo – sp
11 2302-7777
www.doupan.com.br
doupan@doupan.com.br
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dUAs rodAs
dUAs rodAs indUstriAl

aromas, eXtratos natUrais, desidratados, condimentos 
e aditiVos, soLUÇÕes inteGradas, nUtriÇÃo animaL, 
Food serVice com prodUtos de sorVetes, cHocoLates, 
conFeitaria e paniFicaÇÃo, com as marcas seLecta e miX

r. rodolfo Hufenussler, 755 – centro
89251-901 – Jaraguá do sul – sc
47 3372-9000
www.duasrodas.com
atendimentoweb@duasrodas.com

e

eco
eco eqUiPAmentos ltdA

conJUntos aUtomÁticos de diVisÃo e modeLaGem de 
massa, ciLindros, diVisoras, modeLadoras, Laminadoras, 
ULtraconGeLadores, resFriadores de ÁGUa, cÂmaras de 
controLe de FermentaÇÃo, armÁrios, assadeiras, etc

r. alba, 1076 – Vila santa catarina
04346-000 – são paulo – sp
11 5564-2442
www.eco.com.br
eco@eco.com.br

ecoBrisA
ViVA eqUiPAmentos indÚstriA e comÉrcio ltdA

cLimatiZadores

r. rui ildefonso martins Lisboa, 303 – chácara campos dos amarais
13082-020 – campinas – sp
19-3303-1400
www.ecobrisa.com.br
vendas2@ecobrisa.com.br

ecodrYer secAdores inteligentes
eco drYer rePresentAção imPortAção  
e eXPortAção ltdA

secadores de mÃos

r. santa rosa Junior, 189 – Butantã
05579-011 – são paulo – sp
11 3726-7290
www.ecodryer.com.br
contato@ecodryer.com.br

ecomAX controle de PrAgAs
ecomAX serViços AmBientAis eireli

dedetiZaÇÃo, desinsetiZaÇÃo, desratiZaÇÃo, eXpUrGo, 
controLe de praGas, controLe de moscas.

r. dos ciclames, 802 – Vila Lúcia
03146-010 – são paulo – sp
11 2341-1208
www.ecomax.com.br
dario@grupoecomax.com.br

ecoPAcK
ecocArtA emBAlAgens ltdA

Formas de papeL ForneÁVeis. eXempLo: Formas para 
panetone, cUpcaKes, mUFFins, BoLo inGLÊs, coLomBas 
pascais, etc

estrada General motors, 852 – cond. caldeira – Jd. morada do sol
13347-500 – indaiatuba – sp
19 3500-4666
www.ecopack.com
aline_schmidtalves@ecopack.com

Égide AgÊnciA de inVestimento
Égide AgÊnciA de inVestimento

renda FiXa, preVidÊncia priVada, renda VariÁVeL, FUndos de 
inVestimento

r.costa Barros, 2100 – conj. 410 – Vila alpina
03210-001 – são paulo – sp
11 3969-1300
www.egideinvest.com.br
contato@egideinvest.com.br

emAr emBAlAgens
emAr indÚstriA e comÉrcio de Plásticos

sacos pLÁsticos para panetones, sacos pLÁsticos para 
pÃes, sacos pLÁsticos para piZZas, sacos pLÁsticos para 
Biscoitos, sacos pLÁsticos sem impressÃo, emBaLaGens 

r. Vicente Barbosa de oliveira, 200 – distrito industrial
15108-000 – ipiguá – sp
17 3269-9990
www.emar.com.br
padaria2000@emar.com.br

emUlZint
emUlZint AditiVos Alimentícios indÚstriA e comÉrcio ltdA

condicionador de FarinHa, desmoLdante, emULsiFicante, 
antimoFo, prÉ-mistUra para BoLos, prÉ-mistUra para pÃes, 
recHeios, GeLeias, coBertUras, cremes

av. arquimedes, 50 – distrito industrial – Jd. Guanabara
13211-840 – Jundiaí – sp
11 2152-6800
www.emulzint.com.br
sac@emulzint.com.br

ePAdocA
ePAdocA serVicos digitAis eireli

receBimento de deLiVerY onLine, encomendas, notiFicaÇÃo 
de pÃo QUentinHo, notiFicaÇÃo de promoÇÃo

r mario caserini, 137 – Jd. sônia
04458-170 – são paulo – sp
11 95459-3504
https://epadoca.com
contato@epadoca.com

escolA de conFeitAriA diego loZAno
escolA de conFeitAriA diego loZAno ltdA m.e

cUrsos presenciais, ensino a distÂncia, consULtoria, 
eVentos empresariais, UtensÍLios de conFeitaria, LiVros, 
Vestimentas

r. Gandavo, 523 – Vila clementino
04023-001 – são paulo – sp
11 2924-9666
www.escoladeconfeitaria.com.br
selma@escoladeconfeitaria.com.br
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escolA do PAdeiro e conFeiteiro
escolA do PAdeiro e conFeiteiro ltdA-me

cUrsos 

av. Benedito storani, 822 – piso superior – aquário
13274-002 – Vinhedo – sp
19 99263-0242
www.escoladopadeiro.com.br
chef@fernandodeoliveira.com.br 

escolA sorVete
gelAderiA cAJAmArense com. de soBremesAs gelAdAs e 
cUrsos de gAstronomiA ltdA

cUrsos, consULtorias, eVentos

r. iperoig, 56 – perdizes
05016-000 – são paulo – sp
11 3862-1698
www.escolasorvete.com.br
contato@escolasorvete.com.br

esPressiAtA cAFÉ
gro indÚstriA e comÉrcio de cAFÉ

caFÉs especiais e GoUrmet

r. 14, 2682 – Jd. Bela Vista
13504-257 – rio claro – sp
19 98905-4469
www.espressiatacafe.com.br
engenharia@espressiatacafe.com.br

eUroFormAs
PlAneJ-PAn PlAneJAmento comÉrcio de eqUiPAmentos 
PArA PAniFicAção ltdA

mesa de inoX, estUFas, assadeiras, esQUeLetos, estantes, 
armÁrios, tanQUes, pias, LaVatÓrio, paLLet

r. antonio rodrigues Filho, 197 – Vila aeroporto
07170-325 – Guarulhos – sp
11 2341-4402
www.euroformas.com.br
gerencia@euroformas.com.br

eUroPAn BrAsil
comÉrcio de Fornos e máqUinAs PArA PAniFicAção 
eUroPAn do BrAsil ltdA

amassadeira Km, Batedeira tK, Forno rotatiVo, ciLindro 
aUtomÁtico, Forno de piso modULar eLÉtrico, cÂmara de 
FermentaÇÃo, diVisora BoLeadora, modeLadora de pÃes, 
resFriador com dosador de ÁGUa, Laminadora

r. Lauriano Fernandes Junior, 225 – Vila Leopoldina
05089-070 – são paulo – sp
11 3637-2566
www.europanbrasil.com.br
ndejesus@europanbrasil.com.br

eXActA cArds
VAlqUiriA cAmilo de oliVeirA me

catracas, reLÓGio de ponto, cracHÁs de acesso, canceLa 
para estacionamento, peÇas para catracas, soFtWare, 
comandas

r. das orquideas, 284 – Jd. primavera
09361-180 – mauá – sp
11 4555-5239
www.exactacards.com.br
exactacards@terra.com.br

eXFAK
rcPlAst indÚstriA de ArteFAtos Plásticos eirelli

Laminas para paniFicaÇÃo e LUVas para aLta temperatUra

av. prefeito Hirant sanazar, 1044 – Umuarama
06060-290 – osasco – sp
11 3688-3232
www.exfak.com.br
exfak@exfak.com.br

eXtrAinoX
eXtrAinoX ind e com de ProdUtos em Aço ltdA

moBiLiÁrios, carros, eXpositores e reFriGeradores para 
coZinHa indUstriaL

r. pernambuco, 558 – Vila Guaraci
83404-250 – colombo – pr
41 3663-1237
www.extrainox.com.br
extrainox@extrainox.com.br

f

FAB!
FAB indUstriA e comÉrcio de ProdUtos PArA Artes e 
FestAs ltdA – me

pÓs para decoraÇÃo FaB, GeL para decoraÇÃo FaB, 
GLicerina FaB, BicarBonato FaB, soLUÇÃo aLcoÓLica FaB, 
ÁLcooL de cereais FaB.

av. Humberto alencar castelo Branco, 1260 – Galpão G6 – assunção
09850-300 – são Bernardo do campo – sp
11 3996-9797
www.fab.ind.br
marketing@fab.ind.br

FAmAg BrAsil
silViA APArecidA BonAto de soUZA me

amassadeira espiraL modeLos am-5, am-8, am-12, am-18, am-25 
(amBas com tacHo FiXo oU remoVÍVeL)

r. Jabaquara, 287 – paraiso
09190-660 – santo andré – sp
11 4425-0426
www.famagbrasil.com.br
famagbrasil@uol.com.br
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FAmAq
FAmAq indÚstriA de máqUinAs PArA PAniFicAção ltdA

conJUnto aUtomÁtico, composto de diVisora, modeLadora 
e aLonGador mUito UtiLiZado peLas indÚstrias de pÃes

r. carlos roberto Jacober, 257 – europark
13348-750 – indaiatuba – sp
19 4105-8039
www.famaq.com.br
contato@famaq.com.br

Ferimte
teiXeirA cAsA e constrUção ltdA

GÁs, maÇarico, termÔmetro, Vidro, meLamina, espatULa, 
FoGareiro, candeLaBro, acessÓrios de conFeitaria, 
aÉroGraFo

r. paula souza , 293 – Luz
01027-001 – são paulo – sp
11 3327-2899
www.ferimte.com.br
sac@ferimte.com.br

Fermento FermAis
sP2 comercio AtAcAdistA de Alimentos

Fermento Fermais especiaL ( massa doce e saL) 20 X 500 
Gramas / Fermento Fermais premiUm 20 X 500 Gramas / 
Fermento Fermais premiUm 10 Gramas / Fermento Fermais 
especiaL ( massa doce e saL ) 2 X 5KG 

r. Brusque, 947 – centro
88302-001 – itajaí – sc
47 3046-6636
www.fermais.com.br
contato@fermais.com.br

Fermontes comÉrcio 
Fermontes comÉrcio ltdA

triGo, marGarina, Fermento, prÉ mistUra, pÃo de QUeiJo, 
ÓLeo, Leite, aÇUcar, FÉcULa, poLViLHo.

av. coração de Jesus, 2000 – são Geraldo
39403-170 – montes claros – mG
38 99981-0405

anapaula@fermontes.com.br

Ferneto BrAsil 
Ferneto BrAsil imPortAção de máqUinAs e Artigos 

amassadeiras, Batedeiras, diVisoras, Laminadoras, 
Formadoras, cortadora, prensa de massas, mesas de corte.

r. Borges de Figueiredo, 86 – mooca
03110-010 – são paulo – sp
11 2061-5738
www.ferneto.com
administrativo@fernetobrasil.com

Ferri
cAmArgo e gomiero indÚstriA e comÉrcio de Fornos ltdA

amassadeira, Batedeira, modeLadora, ciLindro, Fornos 
para piZZa, conFeitaria e padaria, BoLeadora, Laminadora, 
Fornos tUrBo

r. do orfanato, 1331 – Vila prudente
03131-010 – são paulo – sp
11 2965-4263
www.ferri.com.br
vendas@ferri.cm.br

FestmAq
dF&B UsinAgem e comÉrcio ltdA ePP

mÁQUinas para FaBricaÇÃo de doces e saLGados, 
modeLadora, UsinaGem

r. General Lecor, 863 – ipiranga
04213-021 – são paulo – sp
11 2062-8205
www.festmaq.com.br
contato@festmaq.com.br

FestPAn indÚstriA
ProdUtos Alimentícios FestPAn ltdA

prÉ-mistUras para BoLos, pÃes e pÃo de QUeiJo, recHeios, 
Fondant, aromas, cHocoLates para Food serVice, 
Fermentos, GeLÉias Base para doces

r. arroio Grande, 455 – sacomã
04253-050 – são paulo – sp
11 2969-2498
www.festpan.ind.br
marketing@festpan.ind.br

FinAmAc
FinAmAc engenHAriA e indÚstriA de eqUiPAmentos

prodUtora de picoLÉ, sorVete e GeLato, pasteUriZadores, 
Vitrines eXpositoras, enVasadora, incorporadores, 
tina de matUraÇÃo, Banco de ÁGUa GeLada, tÊmpera de 
cHocoLate

av. nazaré, 1657 – ipiranga
04263-200 – são paulo – sp
11 2135-6500
www.finamac.com
finamac@finamac.com.br

Fineline
Fineline rio indÚstriA e comÉrcio de ProdUtos 
Alimentícios ltdA

pasta americana, corantes aLimentÍcios, aromas, GLace 
reaL, Fondant, creme de conFeiteiro, aditiVos aLimentÍcios

r. mandina, 27 – Jacarepagua
22780-530 – rio de Janeiro – rJ
21 3151-2650
www.fineline.com.br
fineline@fineline.com.br

FleiscHmAnn
AB BrAsil indÚstriA e comÉrcio de Alimentos ltdA

Fermento, meLHoradores, mistUras para BoLos, cHantiLLY, 
BriLHos, recHeios, creme conFeiteiro, Fondant, oVos 
pasteUriZados, soBremesas, desmoLdante

r. cardeal arcoverde, 1641 – 12° andar – pinheiros
05407-002 – são paulo – sp
11 3038-1800
www.fleischmann.com.br
patricia.ishida@abbrasil.com.br

FleX mesAs e cAdeirAs
mAlVe FleX comÉrcio de móVeis eireli

cadeiras mesas

av. Juscelino K. de oliveira, 313 – inocoop
13806-520 – mogi mirim – sp
19 3552-1501
www.flexmesasecadeiras.com.br
vendas@flexmesasecadeiras.com.br
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Food BiKe selVA eqUiPAmentos
AlVes e sAntos eqUiPAmentos esPortiVos e  
recreAtiVos ltdA

Food BiKes, Food Karts, traiLers e UniFormes

r. das samambaias, 314 – residencial porto seguro
13321-571 – salto – sp
11 4456-3217
www.foodbikeselvaequipamentos.com.br
comercial@selvaequipamentos.com.br

Forno mAniA
Forno mAniA Foods AlimentAção ltdA

pÃo de QUeiJo, pÃo de QUeiJo recHeado, Biscoito de QUeiJo 
com proVoLone e cHipa

rodovia papa João paulo ii, 200 – Loja 01 – satélite
31748-002 – Belo Horizonte – mG
31 3412-1444
www.paodequeijofornomania.com.br
contato@paodequeijofornomania.com.br

FornoFleX
indUstriA BrAsileirA de Fornos iBF ltdA

Forno de aLVenaria com piso rotante, Forno napoLitano, 
Forno napoLitano com camara de LenHa, Forno de 
aLVenaria com piso estÁtico, Forno a LenHa, GÁs e FLeX, 
aBridora de massa para piZZa, diVisora e BoLeadora de 
massa, masseira

r. odete Gomes Barreto, 261 – Vila carrão
03444-010 – são paulo – sp
11 2227-3600
www.fornoflex.com.br
contato@fornoflex.com.br

FrAnco BAcHot
FrAnco e BAcHot indÚstriA e comÉrcio de móVeis ltdA

cadeiras, mesas, Bancos, BanQUetas, poLtronas, BootHs, 
soFÁs e aUXiLiares

travessa daré, 74 – sala 610 – rudge ramos
09624-110 – são Bernardo do campo – sp
11 3315-8180
https://www.francobachot.com.br/
marketing2.sp@francobachot.com.br

FreecooK BrAsil
FreecooK BrAsil comÉrcio de máqUinAs ltdA

Fornos comBinados, mÁQUina de paniFicaÇÃo, 
ULtraconGeLadores, processadores de aLimentos, cUBas 
GastronÔmicas, BLenders, cUppers, emBaLadoras a VÁcUo, 
miXer de imersÃo.

av. carlos Grimaldi, 171 – Jd. conceição
13091-000 – campinas – sp
19 3324-9787
www.freecook.com.br
contato@freecook.com.br

FresKimAssAs
FresKimAssAs indÚstriA e comÉrcio ltdA – ePP

croissant, FoLHeados, coXinHa Frita, cHeesBUrGUer, pÃo 
de QUeiJo (BaLde/pacote), mini BoLinHa de QUeiJo, pÃo de 
Batata, esFiHa de carne, troUXinHa, JoeLHo de presUnto e 
QUeiJo.

rodovia conego cyriaco staranello pires, 150 – Jd. progresso
13190-000 – monte mor – sp
19 3979-7700
www.freskimassas.com.br
marcos@freskimassas.com.br

Fricon
mercoFricon s/A

Linha VcFm (equipamento vertical para conservação de bebidas, 
resfriados e laticínios “água, mate, iogurte, isotônico, suco e 
refrigerante”)

Br 101 norte, 5678 – Jaguaribe
53420-140 – paulista – pe
8 2121-5000
www.fricon.com.br
antonio.souza@fricon.com.br

FrigostrellA
FrigostrellA do BrAsil indÚstriA de reFrigerAção ltdA

mÁQUina de GeLo em escamas, ULtraconGeLadores, BomBa 
centrÍFUGa de amÔnia e Freon

r. etiópia, 239 – rio cotia
06715-775 – cotia – sp
11 4615-1250
www.frigostrella.com.br
frigostrella@frigostrella.com.br

g

g.PAniZ
g. PAniZ indÚstriA de eqUiPAmentos PArA  
AlimentAção ltdA

mÁQUinas para paniFicaÇÃo

r. adolfo randazzo, 2010 – santa Fé
95046-800 – caxias do sul – rs
54 2101-3400
www.gpaniz.com.br
claudia@gpaniz.com.br

gAlVAnoteK emBAlAgens
gAlVAnoteK emBAlAgens ltdA

emBaLaGens pLÁsticas para aLimentos, principaLmente 
tortas, doces e saLGados

r. Leonilda maffacioli Baldasso, 326 – são paulo
95185-000 – carlos Barbosa – rs
54 3461-9500
www.galvanotek.com.br
vendas@galvanotek.com.br

gel coFFee
AqUAgel reFrigerAção ltdA

mÁQUinas de caFÉ espresso e cHopeiras,  acessÓrios para 
cHopp 

r. tenente antonio Barbosa, 51 – Jd. do Lago ii
13051-038 – campinas – sp
19 3741-8644
www.gelcoffee.com.br
vendas@gelchopp.com.br
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gelitA
gelitA do BrAsil

FoLHa de GeLatina.

r. philip Leiner, 200 – pq. alexandre
06714-285 – cotia – sp
11 2163-8000
www.gelita.com.br
service-sa@gelita.com

georges BroemmÉ
georges BroemmÉ AromAs e FrAgrÂnciAs ltdA

aromas LÍQUidos, aromas em pÓ, corantes, condimentos, 
eXtratos natUrais, FraGrÂncias

Fazenda Boa esperança, s/n – Zona rural
35547-000 – carmo da mata – mG
37 3383-1313
www.gbessencias.com.br
jairo@gbessencias.com.br

giAn tecK
giAn tecK – AUtomAção

pinGadeiras para pÃo de QUeiJo, amanteiGados e doces em 
GeraL e aUtomaÇÃo de mÁQUinas.

r. Jerônimo de queiroz, 110 – imirim
02540-000 – são paulo – sp
11 3892-9878

gianfods@hotmail.com

giFe tecnologiA
giFe tecnologiA indUstriAl

LaVadora GF-25, LaVadora GF-15, LaVadora aQUa BoX 500, 
LaVadora continUa Lc-15, tanQUe de imersÃo ti-250, ti-350 e 
ti-500, LaVadora compct 500

r. odone dias de castro, 245 – d – cristo reis
89810-134 – chapeco – sc
49 3323-1781
www.gife.ind.br
vendas@gife.ind.br

gold mAcHines
gold mAcHines imPortAdorA e eXPortAdorA ltdA

cortadores de BroWnies, paLHa itaLiana, rocamBoLe, 
BoLo, piZZa e pUdim, Fatiador de rondeLe, modeLador de 
HamBUrGUes e esFiHas

r. peruna, 21 – B – Jd. Helena
08371-170 – são paulo – sp
11 95753-1091
www.goldmachines.com.br
sergio@goldmachines.com.br

grAn cHeF
toP 2K comercio VAreJistA ltdA

corantes para conFeitaria, corantes prontos para 
cHocoLates, ampoLas saBoriZantes

r. Willis roberto Banks, 1139 – pq. maria domitila
05128-000 – são paulo – sp
11 3901-9110
www.granchef.com.br
contato@granchef.com.br

grAnomAq
g.PAniZ indÚstriA de eqUiPAmentos PArA AlimentAção ltdA

amassadeira, Batedeira, ciLindro, modeLadoras, raLador 
de QUeiJo, diVisoras, Fornos, mistUrador de coZimento, 
cÂmara cLimÁtica, resFriador de ÁGUa

estr. municipal Vicente de menezes, s/n – caixa postal 8012 – Linha 40
95020-972 – caxias do sul – rs
54 3223-1556
www.granomaq.com.br
granomaq@granomaq.com.br

grUPo HermAnn
AleXAndre Von HermAnn me

assadeiras, Formas, cortadores para conFeitaria, Bicos 
para conFeitar, paneLas, UtensÍLios em GeraL

r. mafalda, 775 – Vila Formosa
03377-010 – são paulo – sp
11 2910-9267
www.cortadoreshermann.com.br
vendas@ghermann.com.br

h

HAndtmAnn
HAndtmAnn do BrAsil ltdA

porcionadoras e diVisoras a VÁcUo

r. Umuarama, 103 – cond. portal da serra
83325-000 – pinhais – pr
41 3668-4410
www.handtmann.com.br
vendas@handtmann.com.br

HArAld
HArAld indUstriA e comercio de Alimentos s.A.

cHocoLate UniQUe, cHocoLate meLKen, coBertUras top, 
recHeios ForneÁVeis conFeiteiro, GanacHes meLKen, 
cHocoLate e cacaU em pÓ meLKen, BriGadeiro e BeiJinHo 
meLKen, coBertUras LiQUidas para sorVete marca top, 
recHeios de FrUtas conFeiteiro e GranULados meLKen e 
conFeiteiro

estrada ana procopio de moraes, 745 – Varzea de souza
06528-551 – santana de parnaiba – sp
11 4156-6163
www.harald.com.br
gleide.silva@harald.com.br

HeAltHY BreAd
HeAltHY BreAd conserVAntes Alimentícios ltdA

conserVante LiQUidos , amaciantes, meLHoradores-
conserVante em pÓ

r. rego Barros, 1285 – Jd. Vila Formosa
03460-000 – são paulo – sp
11 2091-7368
www.healthybread.com.br
vendas.healthybread@uol.com.br
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HiPerPAcK emBAlAgens
HiPerPAcK emBAlAgens

emBaLaGens pLÁsticas para conFeitaria.

r. das Fruteiras, 376 – santa Fé
95045-630 – caxias do sul – rs
54 3202-2344
www.hiperpack.com.br
comercial@hiperpack.com.br

Hmt
Hmt comerciAl ltdA

panQUeQUeira, tartaLeteira, raVioLeira, mÁQUina de pÃo de 
QUeiJo, estampadora de Biscoito

r. camomil, 25 – canindé
03032-010 – são paulo – sp
11 2952-7090
www.hmtcomercial.com.br
vendas@hmtcomercial.com.br

HoF
microdestilAriA HoF ltdA

cacHaÇa aLma da serra, Gin minna marie, aGUardente 
cUrato, aGUardente sortiLÉGio, Licor destiLado triGoni

r. eng. Jorge oliva, 401 – 31 – Vila mascote
04362-060 – são paulo – sp
11 99547-3334
www.microdestilariahof.com.br
hof@microdestilariahof.com.br

HortA VitAe distriBUidorA de Alimentos
HortA VitAe distriBUidorA de Alimentos eirelle

BacaLHaU, aZeitonas, Biscoitos, creme de aVeLÃ, 
atomatados.

r. Benedito isaac pires, 600 – Vila maranhão
67163-300 – cotia – sp
11 4223-2922
www.hortavitae.com.br
pedidos@hortavitae.com.br

HUe Alimentos
nAscimento & FilHo indÚstriA e comÉrcio de  
doces ltdA ePP

Leite condensado diet, doce de Leite diet, carameLo diet, 
cooKies diet, pÃo de meL, doces de Leites saBores diet, GeLÉia 
de FrUtas diet, Banana diet, GoiaBada diet, paÇoca diet

praça isamel de souza, 17 – estação
37470-000 – são Lourenço – mG
35 3339-2150
www.hue.com.br
luishenrique@hue.com.br

HUlAlá cremes e cHAntillY
codAP BrAsil ltdA

creme cULinÁrio, cHantiLLY da marca HULaLÁ e caLda para 
moLHar BoLos

av. Vela olimpica, 1000 – aparecidinha
18087-350 – sorocaba – sp
15 3235-1000
www.codap.com.br
codap@codap.com.br

i

i9 menU
i9 menU ltdA

cardÁpios personaLiZados, JoGos americanos

r. Laudelino Vieira de campos, 208 – pirituba
05143-020 – são paulo – sp
11 2364-6466
www.i9menu.com.br
leandro@i9menu.com.br

idPc
institUto de desenVolVimento dA indÚstriA dA 
PAniFicAção e conFeitAriA

cUrsos de paniFicaÇÃo e conFeitaria

r. santo amaro, 313 – Bela Vista
01315-001 – são paulo – sp
11 3131-0166
www.fundipan.org.br
secretaria@fundipan.org.br

il settAntUno
mAristellA de lorenZo messinA ePP

doLman de cHeF, aVentais personaLiZados, camiseta poLo, 
caLÇa XadreZ, JaLeco de medico, camisa sociaL, caLÇados de 
coZinHa, camiseta, coLete, JaLeco de coZinHa

r. tatuí, 145 – Jd. paulista
01409-010 – são paulo – sp
11 96183-8254
www.settantuno.com.br
settantunoprojetos@hotmail.com

ilUm ind com PeçAs PlásticAs ltdA
ilUm indUstriA e comÉrcio de PeçAs PlásticAs ltdA

LinHa GreGa, caiXas para transporte, Bases para BoLos 
e tortas, LinHa WaVe, dispLaY, sino e estreLa, soUspLat, 
Form parede, GameLa, petisQUeiras, sUporte para espeto, 
concHas, taBULeiros, Bases 

rs 118 Km 15, 6760 – neopolis
94100-420 – Gravataí – rs
51 3111-2820
ilum.ind.br
financeiro@ilum.ind.br

imecA
imecA indÚstriA metAlÚrgicA ltdA

cÂmaras, mesas, estantes aBertas, assadeiras, esteiras, 
Formas, conJUntos de BandeJas, dispositiVos para 
transportes, para resFriamento de pÃo, dispositiVo para 
moLdar pÃes, peGador de pÃo

av. cruzeiro do sul, 24 – 105 – Jd. redentor
17032-000 – Bauru – sp
14 2108-8999
www.imeca.com.br
imeca@imeca.com.br
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imF/lince
imF – indÚstriA metAlÚrgicA FABrão ltdA

GÔndoLas, eXpositores

r. porangaba, 2550 – presidente
16072-535 – araçatuba – sp
18 2102-8777
www.imflince.com.br
vendas@fabrao.com.br

imPortHerm
imPortHerm imPortAção e indÚstriA ltdA

QUeimadores, VÁLVULas, trocadores de caLor

r. são Leopoldo, 55 – morada do Vale iii
94080-030 – Gravatai – sp
51 3484-5017
www.importherm.com.br
importherm@importherm.com.br

ingecold
ingecold ind e com de reFrigerAção ltdA

eXpositores reFriGerados, aQUecidos e neUtros para 
conFeitaria, caFeteria e GeLateria, reFriGeradores e 
FreeZers (HoriZontais e Verticais), Bancadas de preparo 
reFriGeradas, ULtra conGeLadores, moBiLiÁrio em aÇo inoX

av. eurico ambrogi santos, 1370 – piracangaguá
12042-010 – taubaté – sp
12 2125-4000
www.ingecold.com.br
comercial@ingecold.com.br

inno AerogrAFiA
innocÊncio & leite com de eqUiP PArA AerogrAFriA ltdA

eQUipamentos e prodUtos para aeroGraFia em conFeitaria, 
cHocoLataria e Gastronomia

av. dep. emilio carlos, 2027 – Limão
02721-100 – são paulo – sp
11 3939-3766
www.innoaerografia.com.br
innoaerografia@gmail.com

iP emBAlAgens
lAerte de Angelo me

caiXas para BoLos, tortas, LancHes de metro. emBaLaGens 
para doces e saLGados, caiXas para piZZa e Uma LinHa 
compLeta de Fast Food

Vicente Franco tolentino, 391 – pq. santa madalena
03.982-180 – são paulo – sp
11 2704-5283
www.ipembalagens.com.br 
contato@ipembalagens.com.br

ireKs
ireKs do BrAsil s.A.

mistUras para paniFicaÇÃo e conFeitaria

av. paraná, 200 – entre rios
85139-400 – Guarapuava – pr
11 3198-2730
www.ireks.com.br
ireks@ireks.com.br

itAmBÉ Food serVice
itAmBÉ Alimentos s/A

creme de Leite, Leite condensado, doce de Leite, reQUeiJÃo, 
composto LÁcteo, Leite em pÓ, manteiGa, recHeio / 
soBremesa

r. itambé, 10 – Floresta
30150-150 – Belo Horizonte – mG
31 3249-3979
www.itambefoodservice.com.br
cassio.diniz@itambe.com.br

j

JAZAm Alimentos
PomPeiA s/A indÚstriA e comÉrcio

coLoreti, cHoco cHeF, cHocomais, doces de amendoim, 
dUcrem, tetop, top meLLo, pinGo de Leite, croc-cHoc, 
coLoreti BoLL

av. industrial, 208 – pq. industrial
17580-000 – pompéia – sp
14 3405-2000
www.jazam.com.br
sac@jazam.com.br

JcV mAq
JcV mAq indÚstriA e comÉrcio imP e eXP ltdA – ePP

empacotadoras, BaLanÇas pesadoras, seLadoras, 
aLimentadores e esteiras, peÇas e acessÓrios

r. ismael dias, 530 – Guaiauna
03631-010 – são paulo – sp
11 2621-5191
www.jcvmaq.com.br
jcv@jcvmaq.com.br

JHm máqUinAs
JHm máqUinAs ltdA

enVasadoras, empacotadoras, pesadoras aUtomÁticas, 
seLadoras aUtomÁticas com datador, aLimentadores, 
datadores

estrada da capelinha, 25 – pq. res. itapeti
08771-002 – mogi das cruzes – sp
11 4723-3744
www.jhm.com.br
jhm@jhm.com.br

JJ cortAdores e ForminHAs
JJ cortAdores e ForminHAs

assadeiras em GeraL e cortadores

r. candeal, 170 c – Jd. Veronia
03816-170 – são paulo – sp
11 2545-7623
www.jjcortadores.com.br
vendas@jjcortadoreseforminhas.com.br
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JmAcedo
JmAcedo

FarinHa domÉstica, FarinHa paniFicaÇÃo, FarinHa 
transFormaÇÃo, mistUras domÉstica, mistUras de pÃes 
proFissionais, mistUra de BoLo proFissionaL, Fermento, 
GeLatina, massas, reFresco em pÓ e Biscoito

r. Verbo divino, 1207 – 3º andar – chacara santo antonio
04719-002 – são paulo – sp
11 2132-7235
www.jmacedo.com.br
andreiafreitas@jmacedo.com.br

JmF tecnologiA
JmF tecnologiA e PrestAção de serViços ltdA

raLador, masseira, eLeVador de cUBa, pLataForma com 
tremonHa, dosadoras de pÃo de QUeiJo e massas simiLares

r. cinquenta e Quatro a, 36 – tropical
32072-510 – contagem – mG
31 3391-6201
www.jmftecnologia.com.br
gustavo@jmftecnologia.com.br

Jordão cooling sYstems
JosÉ JÚlio Jordão

Vitrines reFriGeradas, eXpositores aLimentares

pq. industrial, pav. e1, 0 – n/a
4805-661 – Guimarães – n/a
(+351) 253 470700
www.jordao.com
geral@jordao.com

JPAn
J J PAn ind e com de ProdUtos PArA PAniFicAção ltdA

prÉ-mistUras para paniFicaÇÃo e conFeitaria, recHeios 
ForneÁVeis, coBertUras prontas, Fermento QUÍmico

r. pereiro, 235 – Vila cumbica
07231-415 – Guarulhos – sp
11 2413-3111
www.jpan.com.br
gerente@jpan.com.br

k

Ke Home
Ke Home comÉrcio de Artigos de BAZAr ltdA

UtiLidades domÉsticas para conFeitaria

av. novo rio, 100 – Bom sucesso
21041-232 – rio de Janeiro – rJ
21 2561-3992

comercial@kehome.com.br

KiBon
UnileVer BrAsil gelAdos ltdA

sorVetes

av. das nações Unidas, 14.261 – 7º andar – torre B – morumbi
04543-011 – são paulo – sp
11 3568-8000
www.kibon.com.br

King miX
BrAVen Foods ltdA – me

mistUra em pÓ para BoLos, pÃes, piZZas, nHoQUe, cooKies, 
panQUeca e pÃo de QUeiJo

r. prefeito José Bauer, 642 – rau
89254-100 – Jaraguá do sul – sc
47 3017-0032
www.bravenfoods.com.br
comercial@bravenfoods.com.br

KitcHenAid
WHirlPool s/A

Batedeira stand miXer KitcHenaid proFissionaL 7,6L, miXer 
de mÃo 2 VeLocidades proFissionaL 25cm

av. das nações Unidas (escritório), 12.995 – 32º andar – cidade 
monções
04578-000 – são paulo – sp
11 4004-1759
www.kitchenaid.com.br
contato_kitchenaid@whirlpool.com

KoisAdcHeF Alimentos
mArcelo medeiros HAge cAFÉ me

pÃes artesanais, saLGados para Festas, saLGados tipo 
LancHe, marmitas conGeLadas, HamBÚrGUeres artesanais, 
comida Fit, conFecÇÃo de marmitas conForme dietas 
especÍFicas, aLimentos para Festas / BUFFet

r. paulo sergio oliveira de aquino, 49 – 133a – Vila progresso
07095-170 – Guarulhos – sp
11 2440-0719
https://www.instagram.com/koisadchef
marcelo@hagemm.com.br

l

lc máqUinAs selAdorAs
lc máqUinAs selAdorAs ltdA

pesadora mULti caBeÇote atÉ 14 BaLanÇas, pesadora GW10 
com 3 BaLanÇas e com 2 BaLanÇas, seLadora continUa 
com impressÃo a tinta, seLadora sF, empacotadora Lc800 
pneUmatica e mecanica, empacotadora Lc600 peneUmatica 
e mecanica, pesadora GW10 3 caLHas, datador Lc stampinG, 
dosacreme-dosador de moLHos

av. major pinheiro Froes, 706 – Vila maria de maggi
08680-000 – suzano – sp
11 4749-0921
www.lcmaquinasseladoras.com.br
faturamento@lcmaquinasseladoras.com.br
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le 5 stAgioni
elton cHAVes dA silVA

FarinHa

r. santo inácio de Loiola, 58 – sala 02 – centro
93700-000 – campor Bom – rs
51 3049-0701
www.le5stagioni.com.br
cheila@canttone.com.br

leP lAminAdorA
leP lAminAdorA PArA mAssAs ltdA me

mÁQUinas e eQUipamentos para indÚstria de aLimentos, 
BeBidas, Fornos

r. aristides Lobo, 252 – centro
18200-185 – itapetininga – sp
15 3272-5140
www.laminadoralep.com.br
leonasjr@farinilla.com.br

lesAFFre
lesAFFre do BrAsil ProdUtos Alimentícios ltdA

Fermento BioLÓGico seco instantÂneo, Fermento 
BioLÓGico Fresco, inGredientes, meLHorador de FarinHa

r. José pires neto, 190 – anexo 160 – cambuí
13025-170 – campinas – sp
19 3114-4700
www.lesaffre.com.br
marketing.br@lesaffre.com

lesFri
lesFri indÚstriA e comÉrcio de montAgens comerciAis

BaLcÕes em GeraL

r. Vera Lucia Barros de paula, 155 – distrito industrial
36092-000 – Juiz de Fora – mG
32 3217-0667
www.lesfri.com.br
financeiro@lesfri.com.br

leVAin escolA de PAniFicAção e conFeitAriA
leVAin escolA de PAniFicAção e conFeitAriA ltdA

cUrso de paniFicaÇÃo, cUrso padeiro master, paniFicaÇÃo 
Basica, FermentaÇÃo natUraL, paniFicaÇÃo aVanÇada, 
paniFicaÇao internacionaL, cUrso de massa FoLHada, 
cUrso de GestÃo, conFeitaria

r. dom Lucas obes, 494 – ipiranga
04212-020 – são paulo – sp
11 4561-5730
www.levainescoladepanificacao.com.br
levainescoladepanificacao@gmail.com

liBre Alimentos
liBre sem glÚten Alimentos ltdA-me

saLGados conGeLados saUdÁVeis para Food serVice

av. Vereador José diniz, 385 – santo amaro
04603-000 – são paulo – sp
11 98107-2432
www.librealimentos.com.br
ccarvalho@librealimentos.com.br

lince/imF
lince indÚstriA e comÉrcio de reFrigerAção ltdA

apareLHos de reFriGeraÇÃo, VentiLaÇÃo para Uso 
indUstriaL e comerciaL, peÇas e acessÓrios

r. emília santos, 2663 – presidente
16072-560 – araçatuba – sp
18 2102-8777
www.imflince.com.br
vendas@fabrao.com.br

loJA sAnto Antonio
comerciAl lUZiA meire de gÊneros Alimentícios ltdA

insUmos para paniFicaÇÃo e conFeitaria

r. serra de Jurea, 736 / 740 / 760 – tatuapé
03323-020 – são paulo – sp
11 2225-9100
www.lojasantoantonio.com.br
sac@lojasantoantonio.com.br

loJAs sAmirA nUnes cAKe
sAmirA dos sAntos nUnes

acessÓrios e UtensÍLios para padaria e conFeitaria / LoJa 
onLine e cUrsos

alameda Guiomar omena, 7 – Galeria moriah – Quadra e03 – 
petropólis
57062-570 – maceió – aL
82 98875-0494
www.samiranunes.com.br
leandrocontador85@gmail.com

lUiZ clAUdio FrAnçA
docecor ind. e com de Alimentos ltdA – ePP

pasta americana, aÇÚcar impaLpÁVeL, GLacÊ reaL, corantes 
pÓ, LiQUido e GÉL, GeL de BriLHo, merenGUe, Fondant e 
essÊncias

av. tiradentes, 21 – rodoviario
26323-260 – Queimados – rJ
21 3778-0003
www.docecor.com
contato@docecor.com

lUKPlAs
lUKPlAs comÉrcio rePresentAções ltdA

FiLmes tÉcnicos FLeXÍVeis impressos e Lisos para mÁQUinas 
aUtomÁticas (FLoW-pac), sacarias pLÁsticas Lisas e 
impressas, sacos poUcHes e mÁQUinas de emBaLaGens 
Verticais e HoriZontais aUtomÁticas para pÃo, Biscoitos, 
aLimentos e prodUtos em GeraL

r. prof. Joaquim onofre de araujo, 112 – pq. esmeralda
05784-140 – são paulo – sp
11 5841-0541
www.lukplas.ind.br
lukvendas@uol.com.br
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m

M PLASTIC
M PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

SACOLAS PLÁSTICAS TIPO ‘CAMISETA’, SACOS DE PAPEL PARA 
PÃES, BOBINAS PICOTADAS, SACOS DE LIXO, SACOS PLÁSTICOS, 
FOLHAS PARA EMBALAR FRIOS

R. Serra das Antas, 603 – Jd. Três Montanhas
06278-060 – Osasco – SP
11 3601-0607
www.mplastic.com.br
mplastic@mplastic.com.br

MACEDO
MARINETE ALVES MACEDO

FORMAS, CORTADORES, AROS, BANDEJAS

Av. General Porfírio da Paz, 127 – Vila Bancária
03918-000 – São Paulo – SP
11 2059-1537
www.macedoindustria.com.br
macedoindustria@hotmail.com

MAGIC MEDIC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAGIC MEDIC EIRELI – ME

BOLSAS TÉRMICAS, LUVA MASSAGEADORA, MASSAGEADOR E 
CORRETOR POSTURAL

R. Lucio Cardim Filho, 246 A – Jd. Sapopemba
03929-000 – São Paulo – SP
11 2012-6176
www.magicmedic.com.br
magicmedic@magicmedic.com.br

MAKS FRUIT
SOUZA ACOSTA COM DE PROD ALIMENTíCIOS LTDA

SUCOS CONCENTRADOS E CHÁS CONCENTRADOS

R. Alto do Rio Bravo, 214 – Jaraguá
02994-000 – São Paulo – SP
11 3945-5571
www.maksfruit.com.br
atendimento@maksfruit.com.br

MAQ FRIO
BC FERNANDES INDÚSTRIA DE REFRIGERAçãO LTDA

FABRICAÇÃO DE ESTUFAS E FORNOS ELÉTRICOS PARA FINS 
INDUSTRIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 
COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM 
PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

R. Ronald Antonio Franceschi, 210 – Distrito Industrial
17212-745 – Jau – SP
14 3621-3654
http://maqfrio.com.br/
maqfrio@maqfrio.com.br

MAQTEC
MAQTEC COMERCIAL E REPRESENTAçãO LTDA

FORNOS ROTATIVOS, EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO EM 
GERAL, ULTRACONGELADORES, COZINHAS INDUSTRIAS, MÁQUINAS 
DE GELO, FORNOS CONVENCIONAIS E DE LASTROS, BATEDEIRAS

R. Tulipas, 121 – casa – Jd. Haras Bela Vista
06730-000 – Vargem Grande Paulista – SP
11 4158-4944
www.maqtec.net.br
maqtec@maqtec.net.br

MAQTIVA
MAQTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MáQUINAS EIRELI

MODELADORA DE SALGADOS, MASSEIRAS E EMPANADEIRAS

R. 4, 418 – Cond. Duas Barras
13481-180 – Limeira – SP
19 3446-3039
www.maqtiva.com.br
vendas@maqtiva.com.br

MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS
MAQUINBAL COMÉRCIO DE BALANçAS LTDA

FORNOS, FOGÕES, FRITADEIRA, GELADEIRAS, VITRINES, LAVADORA 
DE LOUÇA, FATIADOR DE FRIOS, EQUIPAMENTOS PARA BARES E 
LANCHONETES, MAQUINAS EM GERAL, PROJETOS PARA COZINHA 
INDUSTRIAL

R. Capitão Pacheco e Chaves, 830 – Vila Prudente
03126-001 – São Paulo – SP
11 2914-1228
www.maquinbal.com.br
vendas@maquinbal.com.br

MAQUIPãO
MAQUIPãO COMERCIO DE MáQUINAS

FATIADEIRA DE PÃES, MOINHO DE FARINHA DE ROSCA, BATEDEIRA 
PLANETÁRIA INDUSTRIAL, CORTADORA DE PÃES, MODELADORA, 
CILINDRO DE MASSAS

Av. Atlântica 2921, Jd. Três Marias
04772-003 – São Paulo – SP
11 5660-7808
www.maquipao.com.br
vendas01@maquipao.com.br

MARBA
FRIGORíFICO MARBA LTDA

MORTADELAS, LINGUIÇAS DEFUMADAS, PRESUNTO,  
PEITO DE FRANGO EMBUTIDO, BACON, LOMBO CANADENSE,  
JERKED BEEF, FATIADOS

Av. Cézar Magnani, 971 – Vila Paulicéia
09694-000 – São Bernardo do Campo – SP
11 4176-7000
www.marba.com.br
sac@marba.com.br
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mArciA tABUleiros
márciA tABUleiro Acessórios PArA conFeitAriA ltdA – me

moLdes de siLicone, Bicos de conFeitar, corantes, pasta 
americana, taBULeiros, aros e cortadores

av. padre arlindo Vieira, 722 – Vila Vermelha
04297-000 – são paulo – sp
11 2948-4108
http://marciatabuleiros.wixsite.com
marciatabuleiros.cursos@hotmail.com

mAriA Honos
l.m. neFFA comerciAl eXPortAdorA e imPortAdorA eireli

reFeiÇÕes sem conserVantes prontas para consUmo, 
stroGonoFF, carne assada desFiada, FeiJoada, arroZ 
coLorido, doBradinHa, FeiJÃo Branco, picadinHo de carne, 
FeiJÃo carioca, FaroFa etc

av. central, s/n – campo Verde
29155-822 – cariacica – es
11 3717-0742
www.mariahonos.com.br
franquia.sp@mariahonos.com.br

mAster BAKer
comerciAl lAleti imPortAdorA e eXPortAdorA ltdA

Bicos de conFeitar, sacos de conFeitar, adaptadores 
para Bicos de conFeitar, armadores de FLor conFeitadas, 
espÁtULas para decoraÇÃo de BoLo, estoJo para Bicos de 
conFeitar

r. dr. Vicente Giacaglini, 583 – Vila alpina
03203-000 – são paulo – sp
11 2341-7062
www.masterbaker.com.br
contato@masterbaker.com.br

mAster mArtini
UnigrA BrAsil indÚstriA de ProdUtos Alim. ltdA

cHantiLLY, creme cULinÁrio, caLda para BoLo, marGarinas, 
GanacHes e cHocoLates, GeLÉia de BriLHo, prÉ mistUras

av. Fernando stecca, 1370 – iporanga
18087-149 – sorocaba – sp
15 3238.4700
sac.br@mastermartini.com

mAstercHeF PiZZAiolo
mAstercHeF PiZZAiolo consUltoriA e treinAmento

treinamento, consULtoria empresariaL, assessoria 
comerciaL

r. ernani pereira Lopes, 746 – Jd. Flamboyant
13091-132 – campinas – sp
11 96680-2500
www.masterchefpizzaiolo.com.br
fabiano@olivares.com.br

mAUri
AB BrAsil indÚstriA e comÉrcio de Alimentos ltdA

Fermento, meLHoradores, mistUra para pÃes, mistUra para 
BoLos, cHantiLLY, BriLHos, recHeios, creme conFeiteiro, 
Fondant, oVos pasteUriZados, desmoLdante

r. cardeal arcoverde, 1641 – 12 ° andar – pinheiros
05407-002 – são paulo – sp
11 3038-1800
www.mauri.com.br
patricia.ishida@abbrasil.com.br

mAXFreeZer
mAXFreeZer ind. com. de reFrigerAção ltdA-me

mÁQUina de conGeLamento rÁpido para aLimentos, 
resFriador de ÁGUa para massas, cÂmara cLimÁtica

r. silva Jardim, 451 – Belenzinho
03163-090 – são paulo – sp
11 2647-2690
www.maxfreezer.com.br
maxfreezer@maxfreezer.com.br

mAXXioVos
sHinodA Alimentos ltdA

oVopan, Gemapan, cLarapan, cLara pasteUriZada, oVo 
pasteUriZado, Gema pasteUriZada

r. turmalina, 299 – recreio campestre Joia
13347-040 – indaiatuba – sp
19 3934-4700
https://www.maxxiovos.com.br/
marketing@shinoda.com.br

mc FormAs
mc FormAs PArA PAniFicAção ltdA

Formas de aLUmÍnio, espatULas, Bicos de conFeitar, 
BaiLarinas, assadeiras, UtensÍLios QUe atendam padarias, 
conFeitarias, Bares e simiLares.

r. claudio Henrique de paula, 618 – pq. santo eduardo
03911-020 – são paulo – sp
11 4115-9516
www.mcformas.com.br
contato@mcformas.com.br

mci
metAlÚrgicA conVenção de itU

Formadora de doces e saLGados, masseiras, tacHos, 
Fritadores, dosadoras, pinGadeiras, empanadeiras e 
Fornos contÍnUos

av. sete Quedas, 1028 – Vila progresso
13313-006 – itu – sp
11 4013-7223
www.mci.com.br
comercial@mci.ind.br

mePAl
mePAl indÚstriA e comÉrcio eirelli

amassadeiras rÁpida ciLindro soVador modeLadora de 
pÃes Batedeira pLanetaria Forno de Lastro eLÉtrico Forno 
tUrBo eLÉtrico

sof sul Quadra 05 conjunto B Lote 1, 1 – Zona industrial – Guara
71215-227 – Brasília – dF
61 98244-7048
www.mepal.ind.br
manoel.bizerra@globo.com

metAcHem
metAcHem indUstriAl & comerciAl. s.A.

propionato de cÁLcio, amido modiFicado de Batata, FLocos 
de Batata, Ácido cÍtrico, inULina, Fos, Goma arÁBica, Goma 
Xantana, sorBato de potÁssio e sUcraLose

av. angélica, 1814 – 13° andar – Higienópolis
01228-200 – são paulo – sp
11 3823-8770
www.metachem.com.br
atendimento@metachem.com.br
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metAlÚrgicA cAPArroZ
AndreA e soUZA cAPArroZ melHAdo

Formas, assadeiras, cortadores, aros, Formas decoradas, 
taBULeiros mdF, tesoUra e espatULas.

r. pedro de castro Velho, 915 – Jd. iva
03921-000 – são paulo – sp
11 2910-2845
www.lojacaparroz.com.br
caparroz@caparroz.ind.br

moinHo AnAcondA
AnAcondA indUstriAl e AgrícolA de cereAis s/A

FarinHa de triGo anaconda, mistUra pronta anamiX, FareLo 
de triGo e GÉrmen de triGo.

av. Venceslau de Queiros, 45 – Jaguaré
05323-904 – são paulo – sp
11 3769-1222
www.anaconda.com.br
vendas.sp@anaconda.com.br

moinHo cAnUelAs
moinHo cAnUelAs ltdA

FarinHa, prÉ mistUra, mistUras prontas, Fermento, 
meLHorador, oLÉo, aZeite, Biscoito

av. dos estados, 1345 – santa terezinha
09210-580 – santo andré – sp
11 2838-6201
allan.antonio@molca.com.br

moinHo sAntA clArA
ricHArd sAigH ind. comercio s/A

FarinHa de triGo, prÉ-mistUras e FareLos de triGo

r. Heloisa pamplona, 842 – Fundação
09520-310 – são caetano do sul – sp
11 4223-4277
www.moinhosantaclara.com.br
silvia@moinhosantaclara.com.br

moinHo sPecHt
sPecHt ProdUtos Alimentícios ltdA

FarinHa de triGo e prÉ-mistUras para paniFicaÇÃo

r. Luiz specht, 50 – centro
89600-000 – Joaçaba – sc
49 3527-7500
www.specht.com.br
comercial@specht.com.br

móVeis BrUm
móVeis BrUm indÚstriA e comÉrcio ltdA – ePP

mesas, cadeiras, aparadores, cristaLeiras, soFÁ BootH, 
BanQUetas, BistrÔ, poLtronas, tampo de mesa.

av. amazonas, 5000 – Loja – cachoeira
32602-670 – Betim – mG
31 3594-2200
www.moveisbrum.com.br
vendas@moveisbrum.com.br

mqPAcK
mqPAcK máqUinAs enVAsAdorAs AUtomáticAs eirelle

BaLanÇas, BaLanÇas Verticais e HoriZontais de mÚLtipLos 
caBeÇotes, emBaLadora, cHecK WeUGHer, esteiras 
transportadoras.

r. marina, 49 – campestre
09070-510 – santo andre – sp
11 4991-4241/4585
www.mqpack.com
vendas@mqpack.com

mUlt-grill eXPress
mUlt-grill eXPress do BrAsil indÚstriA e comÉrcio ltdA

GriLLs, cHapas, GreLHas e cHarBroiLer

r. Francisca Hosken de Farias castro, 300 – pq. industrial
86042-400 – Londrina – pr
43 3343-2700
www.multgrill.com.br
contato@multgrill.com.br

mZA solUções em emBAlAgens
mZA solUções em emBAlAgens PlAsticAs eirelli

caiXas para transporte de prodUtos aLimentÍcios em GeraL

av. comendador aladino selmi, 4.630 – cond. Gr – módulo 15 – Vila 
san martin
13069-096 – campinas – sp
19 3115-6200
www.mza.com.br
vicente.alves@mza.com

n

netto Alimentos
P r netto indÚstriA e comÉrcio de Alimentos ltdA

oVo inteGraL pasteUriZado resFriado, Gema de oVo 
pasteUriZado resFriado, cLara de oVo pasteUriZada 
resFriada, oVo inteGraL desidratado, Gema de oVo 
desidratada, cLara de oVo desidratada, Gema de oVo 
enZimÁtica, cLara de oVo aditiVada

r. Frederico penteado Junior, 177 – Jd. das Laranjeiras
02517-100 – são paulo – sp
11 3955-0543
www.nettoalimentos.com.br
contatos@nettoalimentos.com.br

neWcHem / dArKocHem
neWcHem indÚstrA qUímicA ltdA

corante carameLo / aÇÚcar inVertido

r. Gino parente, 297 – Bonsucesso
07177-140 – Guarulhos – sp
11 2436-9200
www.newchem.com.br
newchem@newchem.com.br
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nilPAn
nilPAn indÚstriA e comÉrcio de AditiVos e PrÉ-mistUrAs 
P/ PAniFicAção ltdA

mistUra para ciaBatta, mistUra para panetone, mistUra 
para pÃo de Batata, mistUra para pÃo de QUeiJo, mistUras 
para BoLo, mistUras para pÃo LiGHt, GanacHes, recHeios 
ForneÁVeis, GeLÉias de BriLHo e meLHorador de FarinHa.

r. antônio custódio de castro, 373 – Vila Galvão
07074-150 – Guarulhos – sp
11 2249 6065
www.nilpan.com.br
suporte@nilpan.com.br

nitA Alimentos
moinHo PAUlistA s/A

FarinHas tradicionais e premiUm 1KG, 5KG e 25KG, FarinHa 
para piZZa 5KG, FarinHa para piZZa 5KG

r. João pessoa, 536 – paquetá
11013-906 – santos – sp
11 2182-0939
www.nitaalimentos.com.br
sac@nita.com.br

ns BrAZil
ns BrAZil tecnologiA em Pisos e reVestimentos ltdA

tintas, VerniZes, reVestimentos de piso, tecnocimento, 
tinta epÓXi, impermeaBiLiZantes, aUtoniVeLantes, rad, 
seLadores, Uretano.

r. Letício, 136 – Jd. ruyce
09961-680 – diadema – sp
11 4066-8040
www.nsbrazil.com.br
nsbrazil@nsbrazil.com.br

nUtrimentAl s/A
nUtrimentAl s/A indÚstriA e comÉrcio de Alimentos

FLocos de Batata, Batata doce em FLocos, aBÓBora em 
FLocos, corantes natUrais, mandioca em pÓ, FLocos de 
FrUtas, tomate em pÓ.

r. marcelino nogueira, 1182 – Águas Belas
83005-900 – são José dos pinhais – pr
41 2107-1050
www.nutrimental.com.br
industrial@nutrimental.com.br

o

ocrim s.A. ProdUtos Alimentícios
ocrim s.A. ProdUtos Alimentícios

 FarinHa de triGo mireLLa, mireLLa orGÂnica e triGoLar, 
Biscoitos triGoLino, massas ricosa, raÇÕes ocrim

r. santo eurilo, 62 – Jaguaré
03178-200 – são paulo – sp
11 3714-5522
www.ocrim.com.br
marketing@ocrim.com.br

oPtion BAKerY sYstems
oPtion AUtomAção eireli

BoLeadora, modeLadora, GranULador, Fatiadora, 
emBaLadora, FitiLHador, apLicador de conserVante, 
eLeVador de massas, ensacadora FitiLHadora.

r. Laurinda pereira do nascimento, 38 – Galpão – Graúna
29154-620 – cariacica – es
27 3103-8005
www.optionbakery.com
vendas@optionbakery.com

orVed BrocK
orVed & BrocK indÚstriA de máqUinAs A VácUo ltdA

seLadoras a VÁcUo, termocircULador para cocÇÃo a 
VÁcUo (LinHa soUs Vide), termoresFriador (LinHa soUs 
Vide), desFiador de carne e FranGo

av. eduardo sa, 255, Br 116 – Km 19, 255 – pq. Jabuti
61760-000 – eusébio – ce
85 3454-2265
www.orvedbrock.com.br
vendas@orvedbrock.com.br

oUrolAc
oUrolAc indÚstriA de Alimentos s/A

creme cULinÁrio oUroLac, BeBida LÁctea Lactopro saBores 
cHocoLate e BaUniLHa

alameda contorno, 0 – Qd. 35, Lt. 10 e 11 – setor central
75914-600 – ouroana – Go
64 3614-8200
www.ourolac.com.br
sac@ourolac.com.br

p

PAlácio decorFestAs
comerciAl PAlácio dAs BonecAs ltdA ePP

Ferramentas para conFeitaria, emBaLaGens, cHocoLate, 
cHantiLLY, pasta americana, Formas de aLUminio, 
cortadores, taBULeiros.

av. conselheiro carrão, 1011 – 1021 – Vila carrão
03403-000 – são paulo – sp
11 3311-9152
www.palaciodasbonecas.com.br
palaciodasbonecas@gmail.com
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PANTEC TECNOLOGIA
EJTX COM. DE PROD. ALIM. E MAQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA

ANTIMOFO LÍQUIDO, SORBATO DE POTÁSSIO, PROPIONATO DE 
CÁLCIO, ÁCIDO SÓRBICO, ÁLCOOL DE CEREAIS, LECITINA DE SOJA, 
GLÚTEN DE TRIGO SECO, EXTRATO DE MALTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, 
DESIDRATADOS

R. Pires Pimentel, 155 – Pq. Vila Prudente
03138-040 – São Paulo – SP
11 2090-1777
www.pantec.com.br
pantec@pantec.com.br

PARAÍSO DOS MOLDES
ANTONIO DE SOUZA AURELIO ME

MOLDES DE SILICONE

R. Lotar Henrique, 166 – Cabeçuda
88790-000 – Laguna – SC
47 99905-1062
www.elo7.com.br/paraisodosmoldes
andrealuciano1@hotmail.com

PAULA MELLO
ART GOURMET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS ME

PAPEL ARROZ, PÉROLAS, BORBOLETA, FORMAS, BICOS, CORANTES, 
PÓS PARA DECORAÇÃO, SACOS PARA CONFEITAR, DOLMAS E 
AVENTAIS

Av. Prudente de Moraes, 784 – Zona 07
87020-010 – Maringá – PR
44 3223-0002
https://www.lojapaulamello.com/home
adm_artgourmet@hotmail.com

PCM MÁQUINAS
PIRAPORINHA COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁQUINAS

MASSEIRAS, FORNOS, CHAPAS, FREEZERS, EXPOSITORES, 
FRITADEIRAS, LIQUIDIFICADORES, BATEDEIRAS, COTADORES DE 
FRIOS, BALANÇAS.

Estrada Kizaemon Takeuti , 1490 – Loja – Jd. Roberto
06775-001 – Taboão da Serra – SP
11 4137-5308
www.piraporinha.com.br
vendas@pcmmaquinas.com.br

PERFECTA – ITW FEG
ITW FEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AMASSADEIRA 40 E 80 KG, BOLEADORAS, FORNOS DE LASTRO, 
MISTURADEIRAS, LAMINADORAS, MOINHOS, BATEDEIRA 18 E 40 
LITROS, ESTUFAS, DIVISORAS, CILINDROS

BR 277 – Curitiba, 5040 – Cidade Industrial
82305-200 – Curitiba – PR
41 3370-1000
perfecta.itwfeg.com.br
votaviani@itwfeg.com.br

PERPAN
PERPAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

INSTALAÇÃO COMPLETA DE PANIFICADORAS

R. Dirce Faccine Polli, 60 – Macedo
07197-050 – Guarulhos – SP
11 2229-6177
www.perpan.com.br
rogerio@perpan.com.br

PIROG MÁQUINAS
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PIROG LTDA

DOSADORA PARA MASSAS SEMI-LIQUIDAS, TANQUE PARA 
DERRETER E ARMAZENAR, COBRIDEIRA PARA CHOCOLATE E 
AÇÚCAR, TÚNEL DE RESFRIAMENTO, CENTRIFUGA PARA CORPOS 
DE CHOCOLATE, BOMBA DE TRANSPORTE DE MASSA

Av. Sanatório, 1957 – Jaçanã
02238-000 – São Paulo – SP
1122426315
www.pirog.com.br
adm@pirog.com.br

PLASTICOMM
PLASTICOMM PRODUTOS PROMOCIONAIS E PROFISSIONAIS LTDA

CAIXAS PLÁSTICAS, CESTOS DE COMPRAS PARA CLIENTES DE 
SUPERMERCADOS, BANDEJAS E PORTA GUARDANAPOS.

R. Jarauara, 864 – Vila Ré
03665-000 – São Paulo – SP
11 2713-3400
www.plasticomm.com.br
vendas@plasticomm.com.br

PMG ATACADISTA
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

MUSSARELA, CALABRESA, REQUEIJÃO, FARINHA, REFRIGERANTE

Av. Albert Einsten, 80 – Galpão B1- B2- B5
06780-010 – São Paulo – SP
11 5645-0000
www.pmg.com.br
marketing@pmg.com.br

POLEFLEX
POLEFLEX COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA

COLHER DE SILICONE, ESPÁTULA DE SILICONE, TAPETE DE SILICONE 
PARA PASTA AMERICANA E PARA ASSADOS, MOLDE DE SILICONE PARA 
RENDA DE AÇÚCAR, DESCANSO DE PANELA EM SILICONE, FORMA DE 
SILICONE PARA CHOCOLATE ALPINO E PARA CHOCOLATE CORAÇÃO, 
MOLDE DE SILICONE ROSA GRANDE, FORMINHAS DE CUPCAKE/MUFFIN

R. Dias da Silva, 1176 – Vila Maria
02114-002 – São Paulo – SP
11 2636-2756
www.poleflex.com.br
assistente@poleflex.com.br

POLIN BRASIL
POLIN BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

FORNOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

R. Cidade de Bento Gonçalves, 43 – Palmeiras de São José
12237-865 – São José Dos Campos – SP
12 3308-5957
http://www.polin.it/artigianale/
obraune@polin.com.br
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Ponto do PAdeiro
Ponto do PAdeiro comÉrcio e serViço ltdA ePP

Batedores (todas as marcas), peÇas de reposiÇÃo, 
taBULeiro para conGeLar pÃo de QUeiJo, FoLHas e tapetes 
antiaderentes, Fornos, FoGÕes indUstriais, Batedeiras, epi, 
modeLadoras, estUFas tÉrmicas

av. inajar de souza, 81 – Freguesia do Ó
02717-000 – são paulo – sp
11 3931-4211
www.pontodopadeiro.com.br
pontodopadeiro@pontodopadeiro.com.br

Portão de cAmBUi
Portão de cAmBUi doces e lAticínios

doces de Leite pastoso e em taBLetes

rodovia cambui – senador amaral, 13 – Km – portão
37600-000 – cambuí – mG
35 3431-6870
www.portaodecambui.com.br
agerbon@gmail.com

PráticA KlimAqUiP
PráticA KlimAqUiP indÚstriA e comÉrcio s.A

Fornos comBinados, Fornos de paniFicaÇÃo, eQUipamentos 
de paniFicaÇÃo, ULtraconGeLadores, speed oVens, 
Fatiadores de Frios e LaVa LoUÇas.

rodovia Br 459, Km 101, 0 – Loteamento ipiranga
37556-140 – pouso alegre – mG
35 3449-1200
www.praticabr.com
marketing@praticabr.com

PresscA
nAXos indÚstriA e comÉrcio de UtilidAdes  
domÉsticAs ltdA

caFeteira pressca, inFUsora de cHÁs, BaLanÇa dose certa, 
espUmador de Leite e cHaLeira

Br 470 – Km 141, 6380 – anexo a ical – canta Galo
89163-020 – rio do sul – sc
47 3521 9974
www.pressca.com.br
contato@pressca.com.br

ProdUtorA Foco nA PAnelA
Foto stUdio João BAllAs ltdA

FotoGraFia de aLimentos para cardÁpio, FotoGraFia de 
aLimentos para pUBLicidade, FotoGraFia de aLimentos 
para receitas, FotoGraFia de aLimentos institUcionais, 
FotoGraFia de aLimentos para comUnicaÇÃo VisUaL, 
FotoGraFia de aLimentos para redes sociais, VÍdeos de 
aLimentos para receitas, VÍdeos de aLimentos para Food 
serVice, VÍdeos de aLimentos para tVs, VÍdeos de aLimentos 
para redes sociais

r. prudente de moraes, 1287 – sala 2 – centro
13201-004 – Jundiaí – sp
11 4521-5076
www.foconapanela.com.br
contato@foconapanela.com.br

Progresso
indÚstriA de máqUinAs PArA PAniFicAção Progresso ltdA

LinHa compLeta de eQUipamentos e Fornos para 
paniFicaÇÃo

travessa Vila real, 118 – santa terezinha
83408-620 – colombo – pr
41 3666-2814
www.indprogresso.com.br
progresso@indprogresso.com.br

ProPlAst
ProsAles comÉrcio e rePresentAções ltdA

caiXas pLÁsticas, BandeJas pLÁsticas, estrados pLÁsticos, 
LiXeiras pLÁsticas, contentores pLÁsticos, Grades 
pLÁsticas, pisos pLÁsticos

r. Brazeliza alves de carvalho , 347 – casa Verde
02510-030 – são paulo – sp
11 3241-5367
www.proplast.com.br
vendas@proplast.com.br

Ps comBUstão
Ps ProdUtos e solUções PArA comBUstão

QUeimadores indUstriais, proGramadores de cHama, 
VÁLVULas soLenÓides, FiLtros de GÁs, pressostato, 
FotocÉLULa, transFormador de iGniÇÃo

r. martins teotonio, 113 – pq. são domingos
05126-030 – são paulo – sp
11 3831-3905
www.pscombustao.com.br
vendas@pscombustao.com.br

PUrAPAn
PUrAPAn indÚstriA e comÉrcio de Alimentos ltdA

mistUra para preparo de BoLos e pÃes

r. João artismo Gilos de souza, 277 – coloninha Zilli
88818-653 – criciúma – sc
48 3444-0066
www.purapan.com.br
anapaula@purapan.com.br

PUrAtos
PUrAtos BrAsil ltdA

pUraVÍ, smart pÃo macio, o-tentic, panettone artiGianaLe, 
norcaU cHantY, satin creme caKe, deLi cHeescaKe, 
BeLcoLade, cHocoLantÉ, carat decorcrem

av. Lauro de Gusmão silveira, 773 – pq. industrial são Geraldo
07140-010 – Guarulhos – sp
11 2404-7300
www.puratos.com.br
kanavarrom@puratos.com
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r

rAFisA FormAs
rAFAel AlVes dA silVA

Formas redondas, QUadradas e retanGULares, BaiLarinas, 
espÁtULas, Bicos, aros

av. João Batista santiago, 33 – pq. santa rita
08150-030 – são paulo – sp
11 2886-4454
www.rafisaformas.com
raafael_faeli@hotmail.com

rAro’s Alimentos
cAmPo Alegre de minAs Alimentos ltdA

pÃo de QUeiJo, Broa de miLHo, pÃo de Batata, croissant, 
cHeeseBUrGUer, cooKie, croissant inteGraL, troUXinHa 
inteGraL, coXinHa, KiBe

r. américa mundim avelar, 800 – distrito industrial
38720 -000 – Lagoa Formosa – mG
11 3722-3258
www.rarosalimentos.com.br
vendas@rarosalimentos.com.br

reAl cestAs
deFAl comÉrcio AtAcAdistA de BeBidAs e Alimentos ltdA

cestas BÁsicas, cestas de nataL e prodUtos estocÁVeis do 
GÊnero aLimentÍcio

av. robert Kennedy, 285 – planalto
09895-003 – são Bernardo do campo – sp
11 4121-3366
www.realcestas.com.br
vendas11@realcestas.com.br

reFenge PortAs VAi e Vem
reFenge engenHAriA indÚstriA e comÉrcio ltdA

portas Vai e Vem de aLto impacto

r. Belisário pena, 325 – penha
21020-010 – rio de Janeiro – rJ
21 2290-1997
www.refenge.com.br
refengesp@gmail.com

reFrimAX
reFrimAX

montaGem para padaria

r. rubens Ferreira da silva, 153 – novo Glória
30880-470 – Belo Horizonte – mG
31 3473-4399

adrianaclopes2006@yahoo.com.br

rei dA cUtelAriA
edmond HABiB gHAttAs ltdA

Facas, taLHeres, UtensÍLios para Gastronomia e 
paniFicaÇÃo, paneLas proFissionais, UtensÍLios de coZinHa, 
pasta para Uso dos cHeFFs e estUdantes de Gastronomia, 
UtensÍLios para cHUrrasco e cHUrrasQUeira

r. carlos de souza nazare, 230 – Loja – mercado
01025-000 – são paulo – sp
11 3228-0500
www.reidacutelaria.com.br
romeu@reidacutelaria.com.br

rei dos cortAdores
rei dos cortAdores eireles

cortadores e Formas em aÇo e inoX

r. Barão de duprat, 21 – Banca – pq. dom pedro
04743-060 – são paulo – sp
11 2541-3189
www.reidoscortadores.com
contato@reidoscortadores.com

remAe
remAe indÚstriA e comÉrcio ltdA

sÍLos FLeXÍVeis, tecidos tÉcnicos para FiLtraÇÃo, 
eLementos FiLtrantes, daG

r. caminho do engenho, 641 – Ferreira
05524-000 – são paulo – sp
11 3812-9955
www.remae.com.br
comercial@remae.com.br

restAUnoX
Pm Brito eqUiPAmentos indUstriAis me

mesas para seLF serVice, pista Fria para saLadas, protetor 
saLiVar

r. santa Lúcia, 299 – Vila delzebéri
13473-110 – americana – sp
19 3043-2362
www.restaunox.com.br
contato@restaunox.com.br

rg solUções em congelAdos
rg solUções em congelAdos

saLGados, empanadas, soBremesas, pÃes, massas e VeGetais

alameda dos Guaiós, 479 – ap 81 – planalto paulista
04070-000 – são paulo – sp
11 3459 6772
https://renatogsa.wixsite.com/rgcongelados
rgcongelados@yahoo.com

riclAn
riclAn s. A

BaLas, cHicLes, pirULitos, GULoseimas

av. presidente Kennedy, 754 – do estádio
13501-900 – rio claro – sp
11 3526-8100
www.riclan.com.br
sac@riclan.com.br

rinA BAKeWAre
4Kids edUcAção comÉrcio e imPortAção ltdA

tapetes de siLicone para assar e modeLar

r. almerina cemoline rebulci, 76 – paulicéia
09690 040 – são Bernardo do campo – sp
11 4178-4318
www.rinabakeware.com.br
sonia@rinabakeware.com
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riZZo conFeitAriA
riZZo conFeitAriA eireli

artiGos para conFeitaria, corantes comestÍVeis, Bicos 
de conFeitar, cUrsos de conFeitaria, Formas para BoLos, 
taBULeiros para BoLo, cHocoLate caLLeBaUt, moLdes de 
siLicone, impressÃo de papeL arroZ personaLiZado, pasta 
americana

r. Barão de duprat, 111 – piso superior – centro 
01023-001 – são paulo – sp
11 3329-3327
www.rizzoconfeitaria.com.br
brunamonari@gmail.com

rocHA PAn
rocHA PAn indÚstriA e comÉrcio ltdA

mistUra para pÃes e BoLos, meLHoradores de massa, 
coBertUras e recHeios para conFeitaria, mistUra para 
conFeitaria saLGada, mistUra para panetone

r. andré de almeida, 2100 – são mateus
03950-000 – são paulo – sp
11 2104-2144
www.rochapan.com.br
rochapan@rochapan.com.br

romms
romms máqUinAs e eqUiPAmentos ltdA

mÁQUinas FitiLHadoras, FitiLHos, FitiLHos sem arames

r. Vitória, 191 – pq. paraiso
06850-210 – itapecerica da serra – sp
11 4321-6877
www.romms.com.br
vendas@romms.com.br

rr Fornos e máqUinAs do BrAsil 
rr Fornos e máqUinAs do BrAsil – eirelli

Fornos de Lastro, Forno tUrBo, amassadeira, ciLindro, 
modeLadora, Batedeira, diVisora de pÃes, Fatiadeira, 
diVisora BoLeadora e conJUnto aUtomÁtico

praça dr Luiz antonio de souza, 72 – Vila Formosa
03360-030 – são paulo – sp
11 2059-0166
www.rrfornos.com.br
vendas@rrfornos.com.br

rYco Alimentos
rYco Alimentos indÚstriA e comÉrcio ltdA

pÃo de QUeiJo, saLGados assados, saLGados Fritos, doces

alameda américa, 1086 – tamboré
06543-904 – santana de parnaiba – sp
11 3789-6667
www.rycoalimentos.com.br
andrea.souza@rycoalimentos.com.br

s

são JosÉ ProdUtos
são JosÉ ProdUtos em Polietileno ltdA

BaiLarina Giratoria para BoLos, espatÚLas, taBUas de corte 
em poLietiLeno, coLHeres, pÁ de piZZa, roLo de massa, disco 
de piZZa

r. serrana Fluminense, 810 – Jd pery
02676-040 – são paulo – sp
11 3859-0485
www.saojosepolietileno.com.br
contato@saojosepolietileno.com.br

seloVAc
seloVAc indÚstriA e comÉrcio ltdA

mÁQUinas para emBaLaGens a VÁcUo e seLadoras de 
BandeJas

r. Vigário taques Bittencourt, 156 – santo amaro
04755-060 – são paulo – sp
11 5643-5599
www.selovac.com.br
selovac@selovac.com.br

senAc
serViço nAcionAl de APrendiZAgem comerciAl

cUrsos LiVres, cUrso tÉcnico, GradUaÇÃo e pÓs GradUaÇÃo 
de VÁrias Áreas

r. dr. Vila nova, 228 – sala 602 – consolação
01222-903 – são paulo – sp
11 3236-2066
www.senac.br
nurodes@hotmail.com

senHor cAiXA
senHor cAiXA indÚstriA e comÉrcio de emBAlAgens ltdA

caiXas para: piZZa, esFiHa, BoLo, pÃo de metro, LancHe

r. José antonio Fontes, 246 – Galpão – Vila tolstoi
03255-000 – são paulo – sp
11 2036-4177
www.senhorcaixa.com.br
gilmar@senhorcaixa.com.br

sermAc
sermAc máqUinAs e eqUiPAmentos ltdA ePP

mÁQUina para empanadas, mÁQUina emBaLaGem FLoW pacK

r. são Gil, 179 – tatuapé
03401-030 – são paulo – sp
11 2091-8054
www.sermacembalagens.com.br
sermac_marco@msn.com

serrAmAr
cooPerAtiVA de lAticínios serrAmAr

Leite pasteUriZado, manteiGa, reQUeiJÃo, ioGUrte natUraL, 
coaLHada, QUeiJo minas FrescaL, QUeiJo mUssareLa, BeBidas 
LÁcteas, Leite em pÓ

av. da exposição, 353 – Usina de Laticínios – Vila regina
12522-190 – Guaratinguetá – sp
12 3128-5540
www.serramar.coop.br
serramar@serramar.coop.br
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sHicK esteVe
sHicK esteVe

GestÃo da matÉria prima em pÓ, estocaGem em siLos, 
transporte pneUmÁtico, dosaGem, aUtomaÇÃo

place des noyers, 4 – rians
18 220 – rians – centre
+33 2 48 66 60 64
https://shickesteve.com/
comm@esteve.fr 

sigAmAq indUstriAl
sigAmAq indUstriAl ltdA

Fatiadora, FitiLHadora, emBaLadora, seLadora, Untadeira, 
tÚneL antimoFo, esteiras

r. augusto Laffin, 215 – centro
89108-000 – massaranduba – sc
47 3379-5173
www.sigamaq.com.br
vendas@sigamaq.com.br

sinA indÚstriA
sinA indÚstriA de Alimentos ltdA

marGarinas (Uso GeraL e especiais), GordUra VeGetaL, 
ÓLeos VeGetais, oVos pasteUriZados (resFriados e 
desidratados)

alameda santos, 455 – sala 208 – cerqueira césar
01419-000 – são paulo – sp
11 3149-6900
www.sina.ind.br
vendas@sina.ind.br

smArt Food solUções
smArt Food solUções máqUinAs PArA FABricAção de 
sAlgAdos e doces ltdA.

mÁQUinas para FaBricaÇÃo de saLGados

av. das nações Unidas, 18.801 – Loja 04 – Vila almeida
04975-100 – são paulo – sp
11 94543-1185
www.smartfoodsolucoes.com.br
vendas@smartfoodsolucoes.com.br

soFt WorKs
soFt WorKs ePi cAlçAdos ltdA

caLÇados proFissionais antiderrapantes

r. cristão de almeida, 3771 – distrito industrial
14406-105 – Franca – sp
16 3703-3240
www.softworksepi.com.br
vendas1@softworksepi.com.br

solissinteses
t & tAlent do BrAsil indÚstriA e comÉrcio ltdA

propionato de cÁLcio (anti moFo para pÃes, BoLos etc), 
anti moFo LiQUido, propionato de sÓdio (anti moFo para 
massas doces em GeraL)

r. municipal, 326 B – Jd. alvorada
06612-060 – Jandira – sp
11 4619 3306
www.solissinteses.com.br
comercial@solissinteses.com.br

stAlden cHocodecor
stAlden ProdUtos Alimentícios ltdA

pLacas de cHocoLate personaLiZadas, pLacas de 
cHocoLates decoratiVas com datas promocionais, 
araBescos de cHocoLate

r. ademar de Barros, 666 – centro
13330-130 – indaiatuba – sp
19 3801-9302
www.chocodecor.com.br
carol.comercial@stalden.com.br

sUlFormAs
sUlFormAs distriBUição e comÉrcio ltdA

Formas FoneÁVeis para BoLos, panetones, tortas e cUpcaKes

r. treze de maio, 521 – estancia pinhais
83323-170 – curitiba – pr
41 3403-3736
www.sulformas.com.br
charles@sulformas.com.br

sUPerForti
sUPerForti Alimentos ltdA

Fermento, marGarinas, Leite consensado, FarinHas, prÉ 
mistUra para BoLos, cHantiLLY, cHocoLate, coBertUras e 
amido de miLHo

r. 28 de setembro, 1713 – Goiás
96810-234 – santa cruz do sul – rs
51 3053-0725
www.superforti.com.br 
superforti@superforti.com.br

sUPremAX
BAntec indÚstriA e com. de eqUiPAmento indUstriAis ltdA

amassadeiras, Batedeiras, ciLindros, diVisora rotatiVa, 
modeLadoras, Fornos rotatiVos, Fornos de Lastro e 
Fornos tUrBo, Forno contÍnUo de esteira

av. soma, 723 – pq. manoel de Vasconcelos
13174-540 – sumaré – sp
19 3873-4668
www.supremax.com.br
vendas@supremax.com.br

sWiss cAKe BrAZil
silene domingUes scHlossmAcHer mette eireli

massa ticino, sUporte para BoLos

r. doutor Fritz mueller, 1195 – correspondências: 1177 – salto
89031-620 – Blumenau – sc
47 3323-0899
www.swisscakebrazil.com.br
comercial@swisscakebrazil.com.br

t

teBrAcc
teBrAcc tÉcnicA BrAsileirA de corAntes e condimentos ltdA

corantes natUrais de UrUcUm e cÚrcUma, condimentos, 
carmim, Betacaroteno

av. industrial, 1405 – corredor
08586-150 – itaquaquecetuba – sp
11 4648-6637
www.tebracc.com.br
tebracc@tebracc.com.br
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tecmAPAn
tecmAPAn máqUinAs PArA indÚstriA AlimentíciA

amassadeira de BraÇos tUFFanti, amassadeira de GarFo 
oBLÍQUo, amassadeira espiraL, Batedeira pLanetaria 
indUstriaL, diVisoras moLdadoras, modeLadoras de 
massa, Laminadoras de massa, Fatiadeiras de pÃes, 
ULtraconGeLadores, cÂmaras de FermentaÇÃo

r. Leonardo de Fassio, 33 – Jd. santa Helena
04785-020 – são paulo – sp
11 3297 7444
www.tecmapan.com.br
contato@tecmapan.com.br

tecmAq selAdorAs A VácUo
nAtiVidAde indÚstriA e comÉrcio de máqUinAs ltdA

FaBricantes de seLadoras a VÁcUo

r. iturama, 41 – pari
03035-010 – são paulo – sp
11 2618-5511
www.tecmaq.com.br
tecmaq@tecmaq.com.br

tHoe indÚstriA e comÉrcio
KAren lUcenA trentini me

cortadores de pestana de pÃes, raspadeiras, espÁtULas, 
aVentais, doLmas, Bandanas, cHapÉUs de cHeF.

pio Xii, 315 – rudge ramos
09624-020 – são Bernardo do campo – sp
11 2758-4515
www.thoe.com.br
thoe@thoe.com.br

titã eletrocomerciAis
titã eletrocomerciAis indÚstriA e comÉrcio ltdA

Vitrines, Fornos, caFeteiras e estUFas aQUecidas para 
aLimentos

r. pedro José Laroca, 1.618 – 8° distrito industrial
14808-165 – araraquara – sp
16 3508-7000
www.tita.com.br
tita@tita.com.br

toledo do BrAsil
toledo do BrAsil indÚstriA de BAlAnçAs ltdA

BaLanÇa priX 6i standard e etiQUeta continUa, BaLanÇa 
priX 5 pLUs, BaLanÇa priX 4 Uno e dUe, BaLanÇa priX 3 Fit e 
pLUs, BaLanÇa Bcs21, BaLanÇa 2098, Fatiadores de Frios, 
etiQUetas eLetrÔnicas mGV cLoUd mit pLaYer W

r. manoel cremonesi, 1 – alves dias
09851-900 – são Bernardo do campo – sp
11 4356-9000
www.toledobrasil.com.br
tele@toledobrasil.com.br

tortelli
tortelli comÉrcio e rePresentAções ltdA

Vitrines para eXposiÇÃo, Vitrines Verticais, mÁQUinas 
prodUtoras

r. marechal deodoro da Fonseca, 870 – d – maria Goretti
89801-061 – chapecó – sc
49 3322-4862
www.torteli.com.br
torteli@torteli.com.br

toVAni BenZAqUen
toVAni BenZAqUen com imP eXPortAção e  
rePresentAção ltdA

FiBras, edULcorantes, poLiÓis, QUeiJo em pÓ, proteÍnas, 
sUBstitUto de cacaU, redUtor de sÓdio, meL em pÓ, 
GeLatinas, GordUras

av. angélica, 2220 – 9° andar – consolação
01228-200 – são paulo – sp
11 2974-7474
http://tovani.com.br/website/
karina.monteiro@tovani.com.br

trAdição minAs
n. m. F. 3 – indÚstriA e comÉrcio de ProdUtos Alimentícios

pÃo de QUeiJo conGeLado, pÃo de QUeiJo conGeLado 
recHeado, paLito de proVoLone e cHipa

r. tangará, 721 – Jd. petrópolis
86709-020 – arapongas – pr
43 3275-6299
www.tradicaominas.com.br
vendas@tradicaominas.com.br

trÊs mAriAs
tAinArA cAiUá cAmPos lemos

moLdes de siLicone, cortadores, marcadores, Formas de 
acetato

r. 58, 230 – apt 1304 – Jd. Goiás
74810-250 – Goiânia – Go
 62 3545-5057
www.lojatresmarias.com
tainaracaiua@gmail.com

tUPgUAr
tUPgUAr indÚstriA e comÉrcio ltdA

poLViLHo doce, poLViLHo aZedo, poLViLHo especiaL para pÃo 
de QUeiJo e mistUra-Base tUpmiX

r. santa efigênia, 0 – caixa postal 8 – santa efigênia
037548-000 – conceição dos ouros – mG
35 3653-1222
www.tupguar.com.br
vendas@tupguar.com.br

u

UniKA
UniKA ltdA

matÉria prima para sorVete e conFeitaria, mescLas, 
recHeios, Bases em pÓ, pasta saBoriZantes, pastas de 
FrUtas secas, Bases para soFt

r. paraiba, 2492 – Guaira
80630-000 – curitiba – pr
41 3044- 4140 
www.unikabrasil.com
comercial@unikabrasil.com



72

empresasguia de
compras

v

VAlle Foods
VAle rio Foods indÚstriA e com. de ProdUtos Alimentícios

prÉ mistUras de BoLos de FUBÁ sem adiÇÃo de FarinHa, 
amaciantes para pÃes especiais, prÉ mistUras de Biscoitos 
de poLViLHos, prÉ mistUras para pÃes inteGrais e aditiVos 
para paniFicaÇÃo em GeraL

r. 1,  70 – morada da Fazenda
27555-000 – resende – rJ
24 98112-1702
www.vallefoods.com.br
fabiofossa.valeriofoods@hotmail.com

VemAg do BrAsil
VemAg do BrAsil eqUiPAmentos e serViços PArA 
indÚstriA AlimentíciA ltdA

moedores, mistUradores, emBUtideiras, mÁQUinas para cortes

r. Volnei ilmo do nascimento, 52 – condomínio ceip – portaria 1 – Brejarú
88133-513 – palhoça – sc
48 3286-3009
www.vemagdobrasil.com.br
contato@vemag-brasil.com

VemPlAst
VemPlAst Plásticos eirelli ePP

LinHa saLadeira mooVes, LinHa BandeJas serVir, LinHa 
traVessa stYLLo, pratos eLeGanGe e pratos sQUare, copos, 
traVessa com tampa, sopeiras cHeFF, rameQUins, Barcos 
para sUsHi, entre oUtros

r. professor Ulysses Lemos torres, 626 – Vila nova York
03479-070 – são paulo – sp
11 2227-0709
www.vemplast.com.br
vemplast@vemplast.com.br

VimAster eqUiPAmentos PArA Food serVice
VimAster sistemAs AUtomáticos ltdA me

prensas modeLadoras para empada, mini tortas, QUicHes e 
simiLares

r. desembargador tinoco, 265 – Loja 2 – monsenhor messias
30720-480 – Belo Horizonte – mG
31 3653-1797
www.vimaster.ind.br
contato@vimaster.ind.br

Vogler ingredients
Vogler ingredientes ltdA

emULsiFicantes, GordUra de paLma e emULsiFicadas, 
FosFatos, amidos, corantes natUrais e artiFiciais, FiBras, 
sUBstitUtos de aÇÚcar, cacaU, HidrocoLoide e Gomas, 
conserVantes antimoFo

estrada part Fukutaro Yida, 1155/1173 – cooperativa
09852-060 – são Bernardo do campo – sp
11 4393-4400
vendas@vogler.com.br
www.vogler.com.br

Vonin máqUinAs
Vonin máqUinAs indÚstriA de comÉrcio ltdA

dosadora, derretedeira, temperadeira, LinHa compLeta 
para BomBons recHeados

r. dom João maria ogno, 508 – Vila matilde
03530-050 – são paulo – sp
11 2571-5491
www.voninmaquinas.com.br
comercial@grupovonin.com.br

w

WietecH
WietecH indÚstriA e comÉrcio ltdA

impressora 3d para aLimentos pastosos

r. dr. carlos a. de sampaio Vianna, 275 – Jd. d’abril
06038-030 – osasco – sp
11 3609 – 8175
www.chefbot.com.br
denys@wietech.com.br

WinterHAlter BrAsil
WinterHAlter BrAsil comÉrcio de lAVA loUçAs e 
sistemAs de lAVAgem indUstriAl ltdA

mÁQUinas de LaVar LoUÇas proFissionais

av. Goiás, 1207 – santo antonio
09521-310 – são caetano do sul – sp
11 4221-2121
www.winterhalter.com.br
comercial@winterhalter.com.br

Woc do BrAsil
Woc do BrAsil eqUiPAmentos ltdA

todos os eQUipamentos para coZinHa proFissionaL.

r. renato rinaldi, 569 – casa 03 Fundos – Vila carrão
03426-000 – são paulo – sp
11 2532-0694
www.wocdobrasil.com.br
treinamento@wocdobrasil.com.br

y

YdH conFeitAriA
YAng dong Hong imPortAdorA

todos os tipos de UtensÍLios para conFeitaria

r. Florêncio de abreu, 301 – sala 91 – centro
01029-000 – são paulo – sp
11 3228-4757
yang_donghong@hotmail.com

z

ZUmmo
net ligHt ltdA

mÁQUinas para sUcos

r. matos costa, 141 – Loja – Granja Viana
06710-670 – cotia – sp
11 4612-8926
www.zummo.com.br
lucienne@zummo.com.br
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jurídico cível / reclAMAÇÕeS Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

entenda ter sido vítima de um produto defeitu-

oso ou de um serviço que julga não atender às 

suas expectativas, logo faz uma reclamação em 

um desses sites ou nas redes sociais. No entanto, 

deve haver limite para tais reclamações.

A RECENTE POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Recentemente, o Poder Judiciário entendeu que 

empresas deveriam receber indenizações por da-

nos morais em razão de abuso de clientes no mo-

O EXCESSO 
NO DIREITO 

DE RECLAMAR

Não somente os 
consumidores 

possuem direitos, mas 
as empresas também 

os têm perante aos 
consumidores.

A reclamação, quando existe insatisfação com 

alguma prestação de serviço ou com algum 

produto, é algo comum e certamente todos já pra-

ticaram esse ato ao menos uma vez ao se senti-

rem lesados. O Código de Defesa do Consumidor, 

Lei nº 8.078/90, alterou substancialmente a rela-

ção entre consumidor e empresário, disponibili-

zando ao primeiro diversas ferramentas legais 

na busca da defesa de seus direitos, ferramentas 

até então inexistentes, em especial a inversão do 

ônus da prova, quando cabe ao empresário provar 

que um produto não é defeituoso ou que um ser-

viço foi prestado de forma correta.

Isso é assim em razão da hipossufi ciência do 

consumidor perante a uma empresa. Ou seja, 

para o Legislador (a partir da entrada em vigor do 

CDC também para o Poder Judiciário), o primeiro 

está sempre em uma posição inferior à segunda 

no que tange a produção de provas visando a as-

segurar seus direitos.

Com o advento da evolução tecnológica, com 

a entrada de milhares de pessoas no mundo digi-

tal e a chegada da rede mundial de computadores 

(internet) a pessoas que até então não possuíam 

acesso completo a todo o tipo de informação, 

houve uma disseminação da defesa do direito do 

consumidor à grande maioria da coletividade.

Não tardaram a surgir sites que abrigam as 

mais diversas espécies de reclamações feitas por 

consumidores a praticamente todas as empresas 

existentes. Qualquer pessoa que eventualmente 
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da, o potencial econômico-social do obrigado 

ao ressarcimento. 20070110464835APC – APC 

– Apelação Cível.”

Em outro caso, a decisão foi semelhante em fa-

vor da empresa: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CURSO PROFISSIONALIZANTE. INSATISFAÇÃO 

POR PARTE DO ALUNO. RECLAMAÇÃO PÚBLICA 

NA INTERNET. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO DO 

RECLAMANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 

PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. O direito do consumidor quanto à manifesta-

ção de sua insatisfação quanto aos serviços 

prestados deve ser exercido com moderação e 

urbanidade, de modo a não atingir a honra, a 

dignidade e a imagem do prestador de servi-

ços ou de seus prepostos.

2. Evidenciado nos autos que o réu, ao manifes-

tar a sua insatisfação com os serviços presta-

mento em que estes efetuarem suas reclamações. 

Ao julgar processo envolvendo a questão levanta-

da, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal enten-

deu o seguinte: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. PUBLICAÇÃO EM FORUM NA INTERNET. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO NOME E A HONRA. 

OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO 

DIREITO DE MANIFESTAR. 

1. O paciente tem o direito de manifestar a sua 

insatisfação com o tratamento médico que re-

cebeu e também divulgar o resultado obtido. 

Porém, caracteriza abuso desse direito a vei-

culação em fórum da internet de declarações 

que ofendam a pessoa, atribuindo-lhe o uso 

de “lábia” e conduta antiética, para seduzir pa-

cientes a se submeterem a tratamentos inefi -

cazes, visando apenas ao lucro. 

2. O valor da indenização atenderá à repercus-

são do dano na esfera íntima do ofendido, 

eventual extrapolação, a sua extensão e, ain-
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dos, excedeu em seus comentários, ofendendo 

a honra e a imagem dos autores, tem-se por 

configurada o ato ilícito passível de justificar 

a sua condenação ao pagamento de indeniza-

ção por danos morais. 

3. Para a fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais, deve o magistrado levar em 

consideração as condições pessoais das partes, 

a extensão do dano experimentado, bem como 

o grau de culpa do réu para a ocorrência do 

evento, não se justificando a redução do valor 

arbitrado quando observados os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade.

4. Não havendo nos autos elementos de prova 

aptos a demonstrar a falha na prestação dos 

serviços por parte da empresa autora, não há 

como ser acolhida a pretensão indenizatória a 

título de danos materiais formulada pela par-

te ré em reconvenção.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. 

20090110667444APC – APC – Apelação Cível.”

Outros casos semelhantes foram julgados no 

mesmo sentido pelo Poder Judiciário e, certamen-

te, muitos outros serão levados a nossos Tribunais 

para estes decidam a questão. No entanto, não são 

todas as reclamações formuladas pelos consumi-

dores em sites ou em redes sociais que são passí-

veis de indenização ou de serem retirados da rede. 

Ao consumidor, como já explicamos, é assegurado 

o direito de resguardar seus interesses, quando 

sua expectativa com um produto ou serviço não é 

atingida. Porém, as reclamações devem obedecer a 

certos limites e, principalmente, serem identifica-

das, pois a Constituição veda o anonimato.

CONCLUSÃO

Procuramos expor brevemente o assunto, de for-

ma a explicar ao panificador que não somente os 

consumidores possuem direitos, mas as empresas 

também os têm perante aos consumidores. O as-

sunto é recente, e nossos Tribunais ainda tomam 

poucas decisões favoráveis às empresas. Porém, 

quanto mais tal assunto for levado ao Poder Ju-

diciário, mais cedo haverá a pacificação do tema.

No entanto, o panificador deve avaliar se pre-

tende tomar alguma atitude ou não, lembrando 

que existe sempre existe o risco da publicidade 

negativa tomar grandes proporções, movendo ou 

não ação junto ao Poder Judiciário. Reclamações 

ofensivas e que denigram a imagem da empresa 

são passíveis de reparação e de serem retiradas 

da internet, cabendo ao panificador procurar o 

Departamento Jurídico Cível do SAMPAPÃO para 

tomar a medidas judiciais cabíveis.

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

VOCÊ TEM 
ESSE DIREITO. 
Reclamações 
ofensivas e 
que denigram 
a imagem da 
empresa são 
passíveis de 
reparação. S
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Como já previsto o eSocial vem se consolidan-

do em 2018, para quem acreditava que ha-

veria outra prorrogação se enganou, pois o fato é 

que em julho o sistema passou a valer para todas 

as empresas do Brasil independentemente de sua 

estrutura. O projeto de unificar o envio de infor-

mações passou de uma mera possibilidade para 

realidade, com o governo federal fazendo valer 

sua intenção de centralizar e organizar as infor-

mações prestadas pelo empregador sobre seus 

funcionários. 

“O esclarecimento fornecido pelo ente gover-

namental responsável pelo eSocial, dispõe que é 

um sistema de registro elaborado pelo governo 

federal que visa a facilitar a administração das 

informações relativas aos trabalhadores. Trata-

-se, agora, da escrituração eletrônica”, explica o 

Dr. Marcelo Ramos de Andrade, chefe do Departa-

mento Jurídico Trabalhista do SAMPAPÃO. Segun-

do ele, a unificação centralizada na Receita Fede-

ral, com o INSS, a CEF e o Ministério do Trabalho, 

O Dr. Marcelo Ramos de Andrade, chefe do Departamento Jurídico 
Trabalhista do SAMPAPÃO, explica aos panificadores o que mudou 
com a chegada do eSocial.

permite o cruzamento de informações, com a 

fácil detecção de irregularidades, seja pela falta 

de recolhimentos de encargos consequentes, ou 

procedimentos não realizados, com auditorias in-

tegradas de forma remota, podendo gerar auto de 

infração eletrônico. 

Porém, muitas empresas não estão se aten-

tando para os impactos que a Estrutura de Cargos 

e Salários poderá causar na qualidade e legalida-

de das informações. Isso porque, ao encaminhar 

as informações para o eSocial do momento da 

admissão até a sua demissão de um empregado, 

todas as informações relacionadas com o cargo, 

salário e sua classificação também estarão sendo 

encaminhadas, o que remete à necessidade de o 

empregador ficar mais atento às informações do 

Código Brasileiro de Ocupações (CBO), inseridas 

no cadastro do empregado em folha de paga-

mento. Essa informação impactará diretamente 

em algumas questões como a inclusão e o aten-

dimento a cotas dos aprendizes, PCD’s (profissio-

UMA NOVA ERA NAS  
RELAÇÕES DE TRABALHO
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nais com deficiência), comparativos de isonomia 

salarial artigo 461 da CLT (equiparação salarial).

Portanto, estruturar o quadro de carreira, des-

crições de cargos e políticas internas salariais 

torna-se condição tão importante quanto os itens 

admissionais, férias e demissionais. “Nesse as-

pecto, portanto, não existe mais a possibilidade 

de manter-se trabalhador com nomenclatura de 

cargo que não esteja classificada no CBO (Códi-

go Brasileiro de Ocupação), nada impede, todavia, 

que as atribuições compatíveis sejam estabeleci-

das no contrato de trabalho, ou mesmo na des-

crição de todos os cargos da empresa”, observa o 

Dr. Marcelo. Ele lembra que o eSocial veio para fi-

car e enquadrou todas as empresas que contrata 

trabalhadores – empresas de todos os tamanhos, 

profissionais liberais, produtores rurais e patrões 

de empregados domésticos – que deverão seguir 

os prazos de implantação e atender as exigências 

legais, onde não houve mudanças na lei, mas sim 

transparência no seu cumprimento.

QUE INFORMAÇÕES DEVEM SER FORNECIDAS

Todas as empresas devem fornecer três tipos de 

informações para o eSocial: os eventos trabalhis-

tas, as folhas de pagamento e informações tribu-

tárias acessórias. Após o cadastramento dos em-

pregados um a um, com cargo, função e horário, 

há pelo menos 13 itens obrigatórios serem lança-

dos no sistema a sua ocorrência:

1. cadastramento inicial da informação para va-

lidação da folha de pagamento; 

2. admissões (antes do primeiro dia de trabalho);

3. alterações cadastrais ou contratuais;

4. acidentes do trabalho;

5. atestados de saúde;

6. aviso de férias;

7. afastamento temporário (saída e retorno);

8. condição diferenciada de trabalho;

9. estabilidade (CIPA, gestantes, entre outros);

10. aviso prévio (e cancelamento);

11. troca de atividade desempenhada;

12. desligamento; e

13. reintegração.

Por fim, as informações relacionadas com os 

pagamentos feitos aos trabalhadores ou aos pres-

tadores de serviço também devem ser registradas, 

o prazo é sempre até o dia 20 do mês seguinte ao 

pagamento. Devem ser enviados os arquivos da re-

muneração detalhada (comissões e gratificações), 

ou informações sobre a nota fiscal ou recibos emi-

tidos aos prestadores de serviço. “Caso as informa-

ções não sejam entregues nos prazos solicitados, 

as empresas poderão ter que pagar multas, cujos 

valores podem variar entre R$ 100,00 e R$ 1,5 mil 

ou, em alguns casos, podem chegar a 0,2% do fa-

turamento do mês anterior, o que não deixar de 

ser observado”, alerta o Dr. Marcelo, do SAMPAPÃO.

O ESOCIAL E OS EXAMES OCUPACIONAIS

Os exames ocupacionais monitoram a saúde o tra-

balhador de uma empresa, deverão ser integrados 

ao novo sistema nacional do eSocial. São os exames 

obrigatórios, clínicos e complementares, determi-

nados por um médico do trabalho, dentro de um 

programa de saúde da empresa (PCMSO), e devem 

ocorrer segundo a NR7, em alguns eventos como 

antes da admissão de um empregado, antes da de-

missão, ou antes do retorno ao trabalho de um em-

pregado afastado do trabalho por mais de 30 dias. 

Com a chegada do eSocial muitas coisas mu-

darão, e a passagem de algumas informações 

deverá ocorrer de forma eletrônica para o novo 

sistema nacional eSocial, num prazo previamen-

te determinado. A empresa deverá notificar ele-

tronicamente por meio de um código, todos os 

eventos ocorridos (exames ocupacionais), e seus 

tipos (admissional, periódico, mudança de fun-

ção, retorno ao trabalho e demissional), até o dia 

7 do mês subsequente do exame realizado. “Nesse 

sentido, o prestador de serviço de medicina ocu-

pacional para a empresa necessariamente, deve-

rá possuir um sistema que converse com o eSo-

cial para a passagem da informação obrigatória, 

não se aceitando o denominado ‘exame avulso’, 

que é o exame não determinado pelo médico do 

trabalho no PCMSO e trata-se de prática ilegal”, 

finaliza o Dr. Marcelo de Andrade. 
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PRESENÇA MARCANTE. 
O animado time 
verde e amarelo 
orgulhosamente disse a 
que veio na iba 2018.

De 15 e 20 de setembro, a CSMPAN/ABIEPAN coorde-

nou a participação de empresas brasileiras na iba 

2018, a maior feira de trade do mundo para os setores de 

panificação e confeitaria, realizada, em Munique, na Ale-

manha, que, este ano, cravou as marcas recordes de par-

ticipação de 1.373 expositores e 76.800 visitantes. O Pavi-

lhão Brasileiro no evento contou com a participação da 

Bralix, Fortfrio, Pman e Prática Klimaquip, além de duas 

empresas de ingredientes – a Arcolor e Mavalério – tam-

bém integradas à iniciativa da ABIEPAN, que relataram 

ampla satisfação com os resultados em termos de visita-

ção ao estande e em negócios iniciados. 

A ação fez parte do Projeto Setorial de Exportação Bra-

sil Food Service pela CSMPAN/ABIEPAN, com o apoio da 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-

mentos (APEX-Brasil), que prevê a dotação de recursos da 

MáquinAS & equipAMenToS / iBA 2018

ordem de R$ 4,5 milhões, para promoção das exportações 

do setor e internacionalização das empresas brasileiras 

de máquinas e equipamentos, bem como de ingredientes 

e acessórios para os segmentos de panificação, confeita-

ria, sorveteria, foodservice e gastronomia.

As próximas participações confirmadas do Pavilhão 

Brasileiro da CSMPAN/ABIEPAN em feiras internacionais 

são o SIGEP – Salão Internacional da Sorveteria, Pastela-

ria e Panificação Artesanais, que acontece entre os dias 

19 e 23 de janeiro de 2019, em Rimini, na Itália; a NRA 

Show – Feira de Alimentação e Hotelaria de Chicago, a 

ser realizada de 18 a 21 de maio de 2019, em Chicago, 

nos Estados Unidos; e a IBIE – Feira Internacional da In-

dústria de Panificação, com promoção marcada entre os 

dias 8 e 11 de setembro de 2019, em Las Vegas, também 

nos Estados Unidos.
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Participação dos fabricantes brasileiros de máquinas, 
equipamentos e ingredientes para panificação na 
feira iba 2018 foi um grande sucesso.

BRASIL BRILHA NA ALEMANHA
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SAMPAPÃO AND FIPAN PARTICIPATE IN CIIE 2018/SHANGHAI

SAMPAPÃO was present at the China International Import 

Expo – CIIE 2018, from November 2nd to 11th 2018, in Shanghai, 

China. "We were there essentially to know and prospect in loco 

the tendencies of the bakery and confectionery market, and 

also to generate networking for our FIPAN, in order to provide 

introduction to new commercialization channels and to enable 

the participation of a greater number of Chinese companies 

in the next edition of the fair, from July 23rd to 26th 2019, at 

the Expo Center Norte in São Paulo/Brazil", explains Antero 

José Pereira, president of SAMPAPÃO, who traveled to China 

accompanied by the administrative director of Aipan-SP , Carlos 

Gonçalves Teixeira. During the event, Seven agency, organizer of 

FIPAN, was there, in a booth especially set up to do the work of 

disseminating the Brazilian show to exhibitors and visitors from 

all over the planet. The CIIE has a multisectoral profile and has 

exhibitors from more than 120 countries, in a display area of 

240,000m², and visitation of more than 150,000 professionals 

linked to the commercial exchange of the most diverse sectors 

of the economy.

SAMPAPÃO Y FIPAN PARTICIPAN EN CIIE 2018/SHANGAI

SAMPAPÃO estuvo presente en la China International 

Import Expo - CIIE 2018, del 2 al 11 de noviembre de 2018, en 

Shanghai, China. "Estuvimos allí esencialmente para conocer 

y prospectar in loco las tendencias del mercado de panadería 

y confitería, y también para generar redes para nuestrA FIPAN, 

con el fin de brindar una introducción a los nuevos canales 

de comercialización y permitir la participación de un mayor 

número de empresas chinas en la próxima edición de la 

feria, del 23 al 26 de julio de 2019, en el Expo Center Norte en 

São Paulo/Brasil", explica Antero José Pereira, presidente de 

SAMPAPÃO, quien viajó a China acompañado por el director 

administrativo de Aipan-SP, Carlos Gonçalves Teixeira. Durante 

el evento, la agencia Seven, organizadora de FIPAN, estuvo 

presente en un stand especialmente diseñado para difundir 

el espectáculo brasileño a expositores y visitantes de todo el 

planeta. El CIIE tiene un perfil multisectorial y tiene expositores 

de más de 120 países, en un área de exhibición de 240,000m², 

y la visita de más de 150,000 profesionales vinculados al 

intercambio comercial de los sectores más diversos de la 

economía.

CELEBRATING AN IMPORTANT DATE IN URUGUAY

Representing CIPAN and SAMPAPÃO, Rui Manuel Rodrigues 

Gonçalves and Delcino Pedro dos Santos – respectively the 

vice president of Sindipan/Aipan-SP and the social director 

of Sindipan-SP – attended the luncheon in celebration of the 

Industrial Bakery Day promoted by Centro of Industriales 

Panaderos del Uruguay, in Montevideo, on Sunday, November 

11th. According to both, it was an unparalleled opportunity 

to review dear friends and longtime partners in the struggle 

to defend the interests and development of the bakery sector 

in Latin America, as well as to celebrate the date with a large 

number of bakers in that country.

CELEBRANDO UNA FECHA IMPORTANTE EN URUGUAY

En representación de CIPAN y SAMPAPÃO, Rui Manuel Rodrigues 

Gonçalves y Delcino Pedro dos Santos, respectivamente el 

vicepresidente de Sindipan/Aipan-SP y el director social de 

Sindipan-SP, asistieron al almuerzo en la celebración del Día del 

Industrial Panadero, promovido por el Centro de Industriales 

Panaderos  del Uruguay, en Montevideo, el domingo 11 de 

noviembre. Según ambos, fue una oportunidad incomparable 

de revisar a amigos queridos y socios de larga data en la 

lucha para defender los intereses y el desarrollo del sector de 

panadería en América Latina, así como para celebrar la fecha 

con un gran número de panaderos en ese país.

HOMAGE TO THE DEFENDERS OF THE HOMELAND AT FIESP

The president of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, attended the 

Dinner in Homage to the Armed Forces promoted, on October 

31st, at the headquarters of the Federation of Industries of the 

State of São Paulo (FIESP). The event was attended by about 140 

guests, including military officials and members of the FIESP 

governing body. Among them, the president of FIESP, Paulo Skaf, 

the former Foreign Minister of Brazil and the Defense of Brazil, 

Ambassador Celso Amorim, and the commanders of the three 

Forces: Admiral of the Fleet Julio Soares de Moura Neto, of the 

Navy; General Enzo Martins Peri, of the Army; and Lieutenant 

Brigadier Juniti Saito, of the Air Force. Also participating in the 

meeting was the head of the Department of Defense Industry 

(Comdefesa), Jairo Cândido.

HOMENAJE A LOS DEFENSORES DE LA HOMANDA EN FIESP

El presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, asistió a la 

Cena en Homenaje a las Fuerzas Armadas promovida, el 31 de 

octubre, en la sede de la Federación de Industrias del Estado 

de São Paulo (FIESP). Asistieron al evento unos 140 invitados, 

incluidos oficiales militares y miembros del cuerpo directivo 

de la FIESP. Entre ellos, el presidente de la FIESP, Paulo Skaf, 

el ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y la Defensa 

de Brasil, el embajador Celso Amorim, y los comandantes de 

las tres Fuerzas: capitán de la armada Almirante Julio Soares 

de Moura Neto, de la Armada; General Enzo Martins Peri, del 

Ejército; y el Teniente Brigadier Juniti Saito, de la Fuerza Aérea. 

También participó en la reunión el jefe del Departamento de 

Industria de Defensa (Comdefesa), Jairo Cândido.
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BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SAMPAPÃO! 
Conheça, agora, as novas padarias e estabelecimentos que passaram a fazer parte do time de sucesso do SAMPAPÃO! 

BELLA MARIANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA. 
– EPP 
R. Prof. Tranquilli, 285 – Vila Mariana – São Paulo/SP

BELLA MARIANA COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E DELIVERY 
LTDA. – EPP 
R. Prof. Tranquilli, 291 – Vila Mariana – São Paulo/SP

BELGA DELIVERY LTDA. – EPP  
Lgo. São José do Belém, 111 – Belenzinho – São Paulo/SP

COMERCIAL JONIN LTDA. 
R. José Vicente Bonilha, 15 – Parque Munhoz – Franco da 
Rocha/SP

DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, PIZZARIA E 
CONVENIÊNCIAS LTDA. 
R. Cotoxó, 901 – Perdizes – São Paulo/SP

HIGIENÓPOLIS PÃES, DOCES E CONVENIÊNCIA LTDA. - EPP 
R. Bahia, 798 – Higienópolis – São Paulo/SP

INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DAS FLORES LTDA. 
Av. Jaime Torres, 1.300 – Jardim Popular – São Paulo/SP

MOIZANIEL JOSÉ MOREIRA 
R. Itajubá, 148 – Parque Santa Thereza – Carapicuíba/SP

NOVA PANIFICADORA ROSÁRIO DE FÁTIMA LTDA. 
R. Joaquim Oliveira Freitas, 1.348 – Pirituba – São Paulo/SP

PADARIA E CONFEITARIA NOVA MANCHESTER LTDA. 
R. Juno, 362 – Vila Manchester – São Paulo/SP

PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DA PAZ LTDA. 
R. Dr. Luiz Migliano, 315 – Jardim Taboão – São Paulo/SP

PADARIA RAINHA ANTONIETA LTDA. – ME  
Av. Inconfidência Mineira, 2.040 – Vila Antonieta – São 
Paulo/SP

PÃES E DOCES ENGENHEIRO LTDA. 
R. Padre João Gualberto, 692 – Imirim – São Paulo/SP

PÃES E DOCES RAINHA DA SUPLICY LTDA. 
Av. Suplicy, 558/564 – Jardim Santa Mena/Picanço – 
Guarulhos/SP

PANIFICADORA 31 DE JANEIRO LTDA. 
R. Francisca Biriba, 616 – Imirim – São Paulo/SP

PANIFICADORA BIG BREAD PRIME ACLIMAÇÃO 
Av. Lacerda Franco, 548 – Aclimação/Cambuci – São Paulo/SP

PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSA MARIA LTDA. 
R. Dezenove de Janeiro, 230 – Vila Carrão – São Paulo/SP

PANIFICADORA MONARA PÃES & DOCES LTDA. – EPP  
R. Silvio Bonilha, 269 – Piqueri – São Paulo/SP

PANIFICADORA VIA SÃO PAULO LTDA. 
Av. Conde Rosália Iannini, 42 – Parque América – São Paulo/SP

UNÇÃO E ARTE PÃES E DOCES LTDA. – ME  
R. Praia da Luz, 77 – Jardim Alto Alegre – São Paulo/SP

O SAMPAPÃO acaba de fechar uma parceria com o Sem Parar, 

para venda dos stickers do sistema nas padarias associadas 

à entidade, com grandes vantagens em termos de rentabilidade 

para os panificadores. 

Com isso, os associados do SAMPAPÃO podem adquirir os 

stickers por R$ 10 (pedido mínimo de dez stickers, com desconto 

especial de 50% na primeira compra), que serão vendidos ao 

consumidor por R$ 30, sendo que este ganha R$ 50 em créditos, 

concedidos automaticamente pelo sistema. Ou seja, além do 

desconto de 50% no pedido inicial, o panificador terá um lucro 

de R$ 20 na venda de cada sticker ao cliente. Além disso, se quiser, 

o associado também pode adquirir um display exclusivo do Sem 

Parar para expor e vender os stickers na padaria, pagando apenas 

R$ 30, em uma única parcela.

Para ter acesso a esse modelo de negócios campeão, bastam 

apenas três passos: 1) Entre no site www.semparar.com.br e abra 

o Anexo 1 no campo “Modelo de Negócios e Rentabilidade”; 2) 

Abra o Anexo 2 e preencha seu pedido; e 3) Envie o seu pedido 

para um destes e-mails: pedidosku@semparar.net ou lidia.

axis@semparar.net. Ou, se preferir, você também pode fazer o 

seu pedido junto a um representante do Sem Parar, pelo e-mail  

representante@semparar.net. 

Experimente: depois de aderir ao sistema comprando os 

stickers em sua padaria, seus clientes nem vão se lembrar como 

era viver sem o Sem Parar!

ServiÇoS

SEJA UM 
REVENDEDOR  

SEM 
PARAR!

Atendimento ao Cliente (15h)

Básico de Confeitaria (112h)

Básico de Panificação (112h)

Básico de Pizza (15h)

Brigadeiro Gourmet (9h)

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

Chocolate Empastado (6h)

Cipa (20h)

Confeitaria Fitness (15h)

Congelamento de Pães (Pães 
Congelados) (12h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Cup Cake Natalino (8h)

Doces Finos (15h)

Especial de Natal (15h)

Especial de Panetones (12h)

Especial de Páscoa (9h)

Festa Junina (9h)

Glaçagem (9h)

Higiene e Manipulação dos 
Alimentos (6h)

Laudos de Farinha (16h)

Massa Folhada (20h)

Massas, Recheios e 
Coberturas para Bolos (9h)

Naked Cake (7h)

Pães de Fibras (15)

Pães Orgânicos (17h)

Pães Rústicos (15h)

Pães Rústicos Avançado (15h)

Pasta Americana (12h)

Responsável Técnico (15h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Salgados (20h)

Sopas (15h)

Tábuas de Frios (3h)

Técnicas com Bicos de 
Confeitar (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
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