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ENTREVISTA

Alfredo Gonzalez,
eleito pela Cipan o
“O Melhor Confeiteiro
das Américas” fala
sobre sua incrível
trajetória
INVERNO

Aumente suas vendas
e saiba tudo que não
pode faltar em sua
padaria na estação
mais fria do ano
GOURMET

Com muito carinho:
receitas especiais da
Escola IDPC para você
turbinar o cardápio
do dia das mães e das
festas juninas

FIPAN 2019
Com muito conteúdo e forte participação
internacional, feira sediará também o
CONGRESSO FIPAN – A Quarta Onda. Participe!
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editorial

O BRASIL PRECISA METER
O PÉ NO ACELERADOR
Não se esconda e não se acomode nunca, porque
precisamos de todos e de cada um de vocês na luta por
um Brasil mais justo e melhor.

P

assado o momento inicial de euforia com a posse do
novo governo Bolsonaro e de toda aquela perspectiva
positiva em torno da expectativa com o “Agora Vai!” e com
“Novo Brasil”, vivemos hoje, infelizmente, um novo período de incertezas em relação ao futuro da Nação. Conversando com muitos panificadores, o comentário que a gente mais ouve deles é de que o Brasil está parado.
E, a julgar pelo que vem acontecendo lá em Brasília,
onde parece que ninguém mais se entende, a perspectiva
de sairmos desse círculo vicioso de embates é sombria
e até virtualmente remota. O desentendimento entre o
Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia, no finalzinho de
março, além das cenas deploráveis que assistimos na televisão durante a oitiva do ministro da Economia Paulo
Guedes na Câmara, já no começo de abril, em torno da
discussão da Reforma da Previdência são exemplos preocupantes disso. E a percepção clara que sobra para nós é
de que ninguém está se entendendo por lá.
Fato inegável, contudo, é que as mudanças que o Brasil precisa fazer e as decisões que as autoridades do País
precisam tomar – e com muita urgência, diga-se – serão
muito duras e impopulares. E, nesse processo, o governo
não será poupado de críticas e resistências. No final das
contas, tudo isso reflete uma luta entre o comodismo ancestral que rege a vida de nossas instituições há muitas
décadas e a necessidade absoluta e irrecorrível de mudar,
por meio de ações que possam nos levar ao fim da estagnação e à reinserção do País na nova realidade econômica
mundial. Em outras palavras, resistir, além de improdutivo, é totalmente inútil na atual fase.

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

Assim, temos que deixar as ideologias paralisantes de
lado, e nos apressar na corrida pelo resgate da nossa competitividade, preservando os nossos direitos básicos, mas,
ao mesmo tempo, descartando velhas fórmulas que já
não funcionam mais. Nesse cenário, a Reforma da Previdência, assim como muitas outras que ainda nos atrelam
a uma situação de anacronismo planetário precisarão ser
realizadas, porque, senão, o Brasil vai quebrar.
Nós, empresários da panificação, temos que ficar muito atentos a toda essa movimentação, cobrando sem tréguas as autoridades que colocamos no poder por meio de
nosso direito soberano de voto, bem como continuando a
encaminhar nossos pleitos com muita ênfase, a fim sermos ouvidos e de materializá-las em realidade. E, para
isso, como sempre destaco, precisamos da união de nossa
categoria e da participação de todos em torno da exigência, clarificação e intensificação dessas ações conjuntas,
para que nossas justíssimas reivindicações prevaleçam e
se transformem em vitórias e em conquistas concretas.
Por isso, sua participação na vida do SAMPAPÃO é
importante e absolutamente imprescindível. Lembrem-se sempre que se sozinhos somos fracos, juntos somos
donos de uma força incomensurável. E quando render-se não é – e nem pode ser opção –, lutar ombro a ombro
com nossos pares tem que ser uma premissa constante.
Então, vamos meter o pé no acelerador: não se esconda e
não se acomode nunca, porque precisamos de todos e de
cada um de vocês nessa briga por um Brasil mais justo e
melhor.
Forte abraço!
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painel de notícias

AGENDA DO PRESIDENTE
A agenda do presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira,
esteve muito movimentada ao longo dos últimos tempos.
Entre os muitos eventos de destaque em que ele esteve representando e levando o nome das entidades paulistas – e,
ainda, das entidades internacionais como a CIPAN, da qual é
presidente, e a UIBC, onde ocupa o cargo de vice-presidenSAMPAPÃO

te – figuram a participação na SIRHA 2019 (feira realizada
no final de janeiro, em Lyon, na França); a visita técnica dos
representantes do SAMPAPÃO ao Centro Educacional e
Tecnológico Casa do Caminho (CETECC), em São Paulo; e

tou, entre outras autoridades, com a presença do secretário

à reunião com presidentes de sindicatos de São Paulo para

de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo

esclarecer questões legais e administrativas relativas a pro-

Pires de Campos, e do Delegado Geral da Polícia Civil, Ruy

dutos controlados, promovida na sede da FIESP, que con-

Ferraz Pontes.

NOVAS IDEIAS EM PAUTA NO SAMPAPÃO

notas

Sempre trabalhando em prol da classe dos panificadores, o SAMPAPÃO, conforme no-

 A Editora Planeta acaba

ticiado na última edição da Revista IPC, promoveu em janeiro, mais uma edição de sua

de lançar o livro Cozinhe

Rodada de Ideias, conjunto de reuniões realizadas com os associados dentro do es-

com os Monges, reunindo

pírito de gestão participativa. A série de encontros foi muito produtiva em termos de

receitas tradicionais (e

discussões e sugestões, redundando numa extensa lista de propostas de atividades

agora não mais secretas)

que, agora, estão sendo analisadas pelas Diretorias das entidades para implementa-

receitas de entradas,

ção ao longo dos próximos meses. Paralelamente, os associados do SAMPAPÃO po-

pratos e sobremesas do

dem aguardar por grandes novidades relacionadas à promoção de uma campanha

Mosteiro de São Bento,

para o incentivo do consumo do pão, a partir da realização de uma série de ações bas-

além de várias receitas de

tante inusitadas. Fiquem ligados!

pães. O livro reúne mais de
100 delas, apresentadas de
maneira simples para que

#TRIGOU: O TRIGO TE ALIMENTA

possam ser reproduzidas,

O trigo não é só nutritivo: é também um ingre-

de lado.

sem deixar o requinte

diente essencial dos pratos que mais gostamos
de comer e de compartilhar com a família e com

 A Emulzint passa a

os amigos. Por essa razão, o SAMPAPÃO – em

oferecer o aplicativo
Emulzint e-Você,

parceria com a ABIP, a ABITRIGO e a ABIMAPI

desenvolvido para facilitar a

– vem participando ativamente da campanha

vida de quem trabalha com

“Trigo Te Alimenta”, uma plataforma na internet

panificação e confeitaria.

que reúne informações sobre os benefícios do

Disponível para Android

sidades, contando ainda com esclarecimentos
de especialistas como o renomado consultor de

ABIP

trigo, abordando temas como cultura e curio-

e iOs, o app da Emulzint
orienta esses profissionais
na produção de receitas,

bem-estar Márcio Atalla e, ainda, como a não menos famosa nutricionista Vanderli

exposição de produtos,

Marchiori. A iniciativa integra ainda a hashtag “#trigou”, que toda a semana faz pos-

ambientação da loja e

tagens em redes sociais como o Facebook e o Instagram, para enfatizar as proprie-

atendimento ao cliente.

dades nutricionais e essenciais do trigo na dieta diária dos internautas.
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No dia 26 de fevereiro, teve início a programação
2019 do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO, iniciativa
que conta com apoio do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera FIESP. Nessa data,
foi realizada no Auditório das entidades a palestra

Karina Oliveira / AIPESP

CICLO DE PALESTRAS
SAMPAPÃO/FIESP

intitulada “Contabilidade para não Contadores”, a
cargo do consultor Luciano Giglio, que, entre muitos

AIPESP

outros pontos de interesse, abordou o choque cultu-

AIPESP PROMOVE ENCONTRO
DE PANIFICADORES EM SANTOS

ral provocado pela tecnologia na vida dos empreendedores, marcado pela adoção pelo governo de um
sistema eficiente de fiscalização, com o objetivo de
aumentar a arrecadação de impostos. Já no dia 26 de
março, a consultora organizacional e cofundadora da
Simple You, Dulce Regina Migliorini, ministrou a palestra “Comunicação Gerando Negócios”, abordando

No dia 14 de março, a Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP) realizou mais uma edição de seu Encontro de Negócios e Tendências da Panificação e Food Service, desta vez na Escola
SENAI de Santos, com grande participação dos panifica-

a importância desses temas nas empresas moder-

dores da Baixada, assim como de representantes de classe

nas, pontuando ações efetivas e de fácil realização

do SAMPAPÃO e do Sindicato da Indústria de Panificação

que podem – e devem – ser implementadas pelas

e Confeitaria de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão

micro e pequenas empresas. E não perca a próxima

(SINASPAN), Dialino dos Santos e Jaime Padeiro; e da

palestra do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO, no Au-

União Empresas de Panificação – Associações de Classe

ditório da sede das entidades: ela será promovida no

em Santos/SP (UNEPA), Alberto de Pinho, e suas Diretorias.

dia 30 de abril, a partir das 17h00, tendo como tema

Oportunidade ímpar para o setor se atualizar gratuita-

“Eficiência Energética na Padaria”. É só chegar, assis-

mente e trocar experiências com os palestrantes, forne-

tir e participar. Reserve já essa data na sua agenda!

cedores e colegas ali presentes, o encontro – que também
ensejou uma visita técnica à Padaria Arco Íris – aconteceu
graças à confiança e parceria de grandes empresas, entre
elas Alper Embalagens Descartáveis, Boxer Embalagens,
Bunge Alimentos, Café Serra Morena, Card Digital Conciliação de Cartões de Crédito, Cimapi, Kibon, Moinho Anaconda,
Moinho Canuelas, Naturale Distribuidora/Sucos Life, Phillip
Morris, Raquel Pereira Estética, FIESP, SENAI e SEBRAE.

Tadeu Sakagawa

Os próximos Encontros da AIPESP acontecerão nos dias
25 de abril, em Campinas, e 22 de maio, em Araraquara.
Participe!

FALHA NOSSA!

No “GUIA DE COMPRAS”, que saiu junto com a edição Nº 821 (Dez/2018-Jan/2019) da

Revista IPC, a razão social do FRIGORÍFICO MARBA aparece escrita de forma incorreta no quadro em destaque na
Pág. 62. Já no quadro em destaque da PANTEC, na Pág. 66, o número de telefone da empresa saiu errado: o número
correto é 11 2090-1777. Nesse mesmo quadro, na relação de produtos oferecidos pela PANTEC, o nome de um dos
itens também foi grafado erradamente: o correto é PROPIONATO DE CÁLCIO. Pedimos sinceras desculpas às
empresas e aos leitores.
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NA MÍDIA / PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO

Fotos: SAMPAPÃO

VITÓRIA DA IMPRENSA
E DA PANIFICAÇÃO

PARCERIA PERFEITA. Combinação
entre Imprensa e pão tem tudo a ver.

a

PRÊMIO SAMPAPÃO
DE JORNALISMO
instiga e
contribuiu para o
aperfeiçoamento
da comunicação
tendo a panificação
e a confeitaria como
protagonistas.

realização do PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNA-

ceberam uma passagem para Paris/França, mais € 1.500,

LISMO 2018 – cujo anúncio dos vencedores

destinados a despesas de hospedagem e gastos pessoais;

aconteceu no dia 12 de dezembro último, em

os segundos, uma passagem para Lisboa/Portugal, mais

clima de cerimonial, mas de grande alegria no

€ 1.000; os terceiros, uma passagem para Buenos Aires,

Auditório do prédio-sede das entidades – continua a re-

mais US$ 500; já os quartos e quintos colocados recebe-

percutir de forma bastante positiva entre os associados

ram um tablet, a título de Menção Honrosa.

e, claro, junto à Imprensa paulistana, paulista e brasileira

“Essa é uma homenagem singela que fazemos ques-

também. Tanto é que as mensagens de felicitação de to-

tão de todo ano entregar aos jornalistas e comunicado-

dos os concorrentes seguem gerando registros animadís-

res, como reconhecimento pelo brilhante trabalho que

simos nos canais de contato tanto da Assessoria de Im-

desempenham no dia a dia, informando e atualizando a

prensa, quanto da Presidência, do Marketing e dos vários

população sobre as novidades do pão e da padaria, se es-

departamentos envolvidos na ação.

forçando sempre para fazer o melhor. Aliás, esse esforço

Consolidado como uma das maiores homenagens que

vem se refletindo não só na quantidade, como também na

uma entidade sindical brasileira realiza em reconheci-

qualidade e versatilidade das pautas, sempre inovadoras

mento ao trabalho da Imprensa, nessa sua 13ª edição, o

e mais abrangentes, o que nos faz sentir cada vez mais or-

concurso recebeu um alto número de inscrições – mais

gulho do trabalho que realizamos, como também – e prin-

de 60 reportagens –, em suas três categorias: – “Mídia Im-

cipalmente – dos profissionais da Imprensa brasileira”,

pressa”, “Mídia Rádio” e “Mídia Eletrônica – TV & Internet”.

enfatiza Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

Nove jurados, entre eles cinco membros das Diretorias
do SAMPAPÃO e quatro jornalistas sem trabalhos inscri-

RECEITAS CENTENÁRIAS

tos no PRÊMIO SAMPAPÃO escolheram os cinco primeiros

E esse sentimento é recíproco e compartilhado pelos par-

colocados em cada uma das categorias. Os primeiros re-

ticipantes do 13º PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO,
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NA MÍDIA / PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO

MÍDIA IMPRESSA.
Destaque na matéria
de Flávia foram as
receitas centenárias.

de dezembro na sede das entidades, vi que havia muitas
reportagens de alto nível concorrendo. Fiquei surpresa e,
claro, muito feliz de ganhar. Viajo em abril, e pretendo comer muito bem nas padarias da França para aproveitar”,
resume Flávia, com um grande sorriso.
TRABALHO COLETIVO

Praticamente na área de embarque do Aeroporto de Guarulhos, de onde iria embarcar para sua merecida viagem
à Paris, fruto da conquista do 1º lugar na categoria “Mídia
Rádio” no PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO 2018, Leonardo Levatti, coordenador de produção da Rádio Gazeta
AM, encontrou um tempo para conceder uma rápida encom especial destaque entre os vencedores. Exemplo dis-

trevista à Revista IPC. Ele venceu pela coautoria de uma

so é Flávia Fontes Mantovani, do caderno especial “Mo-

reportagem de conteúdo profundo e de nome extenso:

rar”, do jornal Folha de S. Paulo, cuja reportagem intitu-

“Harmonia social que vem do forno: a reinserção da mu-

lada “Padarias no centro de SP conservam receitas com

lher no mercado de trabalho através da panificação e da

mais de cem anos” conquistou o 1º lugar na categoria “Mí-

confeitaria”.

dia Impressa” do concurso. “O ‘Morar’ aborda o estilo de

“A matéria que eu tive o prazer de orientar e construir

vida em várias regiões da cidade. Naquela edição, o tema

juntamente com outra profissional da Gazeta AM, a He-

era o Centro, e a editora teve a ideia de uma pauta sobre

loísa Rocha, e ainda com a participação de três alunos

as padarias e empórios com mais de cem anos que ainda

de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero – entidade que

resistem na região. Eu era freelancer nessa época e ela me

além de dirigir a rádio, oferece aos alunos a oportunida-

pautou”, conta a jornalista.

de de praticar os gêneros e os formatos radiofônicos, já

Flávia fez um levantamento minucioso das casas e

a partir do primeiro ano de curso – veio de um insight de

encontrou seis delas, dentro das características da pauta,

percepção jornalística que tivemos de que o desemprego

todas no Centro. Quatro delas ficam na Bela Vista, bairro

anda muito grande, retroalimentado pela crise econômi-

que era um dos destaques do caderno, então a pauta se

ca. Nesse cenário, muitas mulheres, por opção, vontade

encaixava muito bem na proposta. “Fiz essa reportagem

ou forças maiores, vem buscando uma rápida inserção

a pé, parando em cada padaria para conhecer o lugar,

ou reinserção no mercado de trabalho. E boa parte de-

conversar com os proprietários ou gerentes e falar com
clientes e funcionários antigos. Adorei conhecer a história desses estabelecimentos, que guardam um pouco da
história de São Paulo, da imigração italiana e do ramo das
padarias. É louvável ver como elas conseguiram se manter vivas, modernizando algumas propostas, mas conservando a tradição que as torna únicas. Foi uma reportagem muito gostosa de fazer”, afirma.
Julgando muito importante a iniciativa do SAMPAPÃO
no sentido de reconhecer o trabalho dos jornalistas que
escrevem sobre o tema, ela conta que a emoção de receber o prêmio foi para lá de especial. “Como não sou
setorista de Gastronomia ou Negócios, foi a primeira vez
que participei. Aí, quando participei do evento no dia 12
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MÍDIA RÁDIO.
As oportunidades para as
mulheres na panificação
inspiraram Leonardo.

las encontrou esse caminho nas áreas de panificação e
confeitaria. Isso nos motivou a ir atrás de boas histórias
e de personagens inspiradoras, que pudessem dar uma
dimensão desse quadro. E, acredito, fomos muito felizes”,
pontua Leonardo.
E Leonardo, como não poderia deixar de ser, ficou
muito contente em ter seu nome sorteado entre os autores da matéria para fazer a viagem a Paris. “Estou animadíssimo, e sigo para a França representando o trabalho
coletivo de todos dessa equipe vitoriosa e, ainda, representando a Cásper Líbero. Estou muito motivado e certo
de que essa vai ser uma experiência divisora de águas
entre um Leonardo ‘pré-Europa” e outro ‘pós-Europa’.

MÍDIA ELETRÔNICA. Ana Julia (esq.) e Ana Beatriz
receberam o prêmio em nome da equipe.

Minha sensação é de muita gratidão”, comenta, sem es-

da reportagem e uma ‘vida útil’ maior à reportagem. Sem

conder a emoção.

contar que gera aquela competiçãozinha saudável entre

Ato contínuo, o jornalista e radialista ainda faz questão de parabenizar o SAMPAPÃO por ter criado, mantido

os colegas no dia a dia, uma vez que os prêmios dado aos
vencedores são super legais.

e intensificado a premiação ao longo do tempo, sobretu-

O “Domingo Espetacular” venceu com uma reporta-

do porque ele valoriza o Jornalismo, que, no seu enten-

gem de quase meia hora sobre comida de padaria, mais

dimento e no de muitos, é o pilar básico para qualquer

uma reportagem do quadro “Mitos e Verdades da Alimen-

sociedade se pretenda ser séria e dentro de uma proposta

tação”, que, segundo Ana, é um dos que dão mais traba-

de Estado Democrático de Direito. “Prêmios como esse re-

lho, mas que entregam um resultado muito bonito e um

forçam nossa missão na arte de contar histórias, com a

conteúdo especial. “Nosso editor-chefe e nossos editores

devida relevância numa das áreas que mais movimentam

executivos propuseram o tema, e a Ana Julia e eu come-

a economia do País, que é a da panificação e confeitaria.

çamos a fazer a matéria tomar corpo. Depois, entrou em

Iniciativas como essa dão uma oxigenada no Jornalismo,

cena toda aquela engrenagem de repórteres, repórteres

principalmente dando um incentivo a mais para produ-

cinematográficos, editores e estagiários pra deixar tudo

zirmos conteúdo de qualidade”, deixa registrado.

pronto. Ganhar o PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO
2018 na categoria ‘Mídia Eletrônica – TV & Internet’ foi

CONTEÚDO ESPECIAL

incrível! Uma alegria e tanto, além de um reconhecimen-

Na mesma sintonia, Ana Beatriz Camargo, produtora do

to muito bacana para todos nós”, finaliza, animadíssima

programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, que divi-

Ana Beatriz.

diu o prêmio 1º lugar na categoria “Mídia Eletrônica – TV
& Internet” com 22 colegas de equipe – entre eles a editora executiva Cristiane Massuyama e a também produtora Ana Julia de Grammont – pela reportagem intitulada
“Mitos e verdades da alimentação – Comida de padaria”.
“O que eu acho bacana da existência desse prêmio,
como os demais que destacam os jornalistas, é que ele
é uma maneira de fazer nossas matérias ‘durarem’ mais.
Ou seja, no caso específico do prêmio do SAMPAPÃO, a
gente faz a reportagem com a ideia que ela será assistida pela categoria de quem trabalha com panificação e

AINDA MAIS EMOCIONANTE
E COMPETITIVO
E, com muitas novidades e um novo regulamento,
vem aí o PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO 2019!
Se você quer saber mais e concorrer, basta entrar no site
do SAMPAPÃO para saber tudo sobre essa competição
que já faz parte do calendário da Imprensa nacional. Já
vá produzindo a sua matéria e boa sorte para você, jornalista e comunicador!

entende do assunto. Dá um gostinho a mais na produção

Abr/Mai 2019 IPC 823
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Fipan 2019 / noVidades

UMA FEIRA COM AINDA
MAIS CONTEúDO
Repleta de atrações especiais de e muita inovação e conteúdo, vem aí, de 23
a 26 de julho, no Expo Center Norte/SP, a FIPAN 2019!
CONGRESSO FIPAN “A qUARTA ONDA” – Com o patrocínio da NITA, de 23 a 25 de julho, portanto

nos três primeiros dias da feira, na parte da manhã – das 9h00 as 13h30 – o evento trará palestrantes de renome internacional para apresentar e debater os rumos e os impactos da chamada
Quarta Revolução Industrial (Indústria 4.0) no Brasil e no mundo. (Veja a reportagem sobre o CONGRESSO nas próximas páginas desta edição da IPC)
ARENA DO PÃO – Com o objetivo de evidenciar a importância da educação profissional e de des-

tacar o trabalho dos técnicos que operam o setor, a FIPAN 2019 sediará nesse espaço um campeonato de nível internacional: o SÃO PAULO SKILLS SENAI PANIFICAÇÃO, com a participação de
quatro escolas SENAI do estado de São Paulo. Os chefs Johannes Roos e Rogério Shimura serão os
mestres de cerimônia do evento, que contará com o patrocínio da BRF e do MOINHO CANUELAS.
ARENA DO CONFEITEIRO – Será palco do SÃO PAULO SKILLS SENAI CONFEITARIA, que também

contará com a participação de quatro escolas SENAI de diferentes regiões da capital e do estado
de São Paulo, concorrendo a uma vaga no campeonato nacional do SENAI em 2020. O concurso
acontecerá em um espaço que integrará quatro salas de aulas para demonstrações de confeitaria
profissional. Os mestres de cerimônia do evento – que conta com o patrocínio da HARALD, NITA e
BASF – serão os chefs Eduardo Beltrame, Janaína Barzanelli e Anísio Silva.
FIPAN PIzzA – O espaço contará com aulas exclusivas sobre o preparo e segredos de uma verda-

deira pizza italiana. Com o patrocínio da LE 5 STAGIONI, renomados pizzaiolos darão dicas sobre
a farinha italiana e seus benefícios na produção das “redondas”. Presentes como patrocinadores,
a BRF e LATICÍNIOS SCALA ainda realizarão performances abertas ao público e transmissão de
conhecimentos aos interessados no mundo das pizzas.
ESTAÇÃO CAFé – Promoverá ações para incentivar o consumo e venda de cafés nos PDVS de

alimentação fora do lar. A GRAN COFFEE, patrocinadora do espaço, trará as melhores máquinas
para demonstrar, ao vivo, o passo a passo na formação de um barista profissional. Além disso, os
melhores cafés também estarão presentes, por meio da patrocinadora BRAVO CAFÉ, que promete
agitar a feira e atrair um grande número de visitantes.
PRESENÇA INTERNACIONAL – Destaque na feira será, mais uma vez, a participação internacio-

nal, com a presença de empresas da Itália, Portugal, Espanha, França, Turquia, México, Polônia,
Lituânia, Taiwan, Holanda e China. Foi firmada também uma parceria com a IBIE – maior feira de
panificação dos Estados Unidos –, que trará uma comitiva para evidenciar o potencial do mercado
brasileiro e promover a assinatura de diversos acordos bilaterais.
Conﬁra todas as informações da FIPAN 2019
no site www.ﬁpan.com.br.
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E siga a feira também nas redes sociais:

/

ﬁpan.oﬁcial
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EVENTO / CONGRESSO FIPAN

O FUTURO JÁ CHEGOU
A Indústria 4.0 já está entre nós. Prepare-se para “surfá-la” participando
do CONGRESSO FIPAN – A QUARTA ONDA na parte da manhã dos três
primeiros dias da feira.

a

o longo da história humana, a Revolução Agrí-

e debater essas mudanças, o SAMPAPÃO e a AIPESP pro-

cola, a Revolução Industrial e a Era da Infor-

moverão durante a FIPAN 2019 o CONGRESSO FIPAN – A

mação foram as três ondas que mudaram ra-

QUARTA ONDA, que reunirá palestrantes de renome para

dicalmente o mundo. E, hoje, vivemos o limiar

debater os rumos e os principais impactos da Indústria

da “Quarta Onda”, na qual a tecnologia se dissemina e

4.0 no Brasil, o cenário global das tecnologias disrupti-

socializa de tal forma, que qualquer pessoa, em qualquer

vas e de que forma a indústria brasileira pode se preparar

lugar, pode, virtualmente, utilizar os seus benefícios. Entre

para estes novos modelos de negócios e os inúmeros de-

as principais tecnologias emergentes estão a inteligência

safios impostos à competitividade. Com o patrocínio da

artificial e a robótica, as realidades virtual e aumentada,

NITA, o evento será realizado no Centro de Convenções

o blockchain, a nano e a biotecnologia, a geoengenharia e

do Expo Center Norte, em São Paulo/SP, entre os dias 23 e

as novas formas de capturar energia.

25 de julho, os três primeiros dias da FIPAN, na parte da

Sem dúvida alguma, a transformação digital e global

manhã, o que possibilitará aos congressistas participa-

dos sistemas produtivos trazida pela Indústria 4.0 será

rem do CONGRESSO e, na parte da tarde, visitarem a feira.

desafiadora. E o Brasil não pode ficar na rabeira do avanço tecnológico mundial, uma vez que as tecnologias de

PROGRAMAÇÃO INTENSA

informação e comunicação são estratégicas para garantir

Nos dois primeiros dias, o CONGRESSO FIPAN – A QUAR-

produtividade, competitividade e, ainda, melhores posi-

TA ONDA irá debater dois grandes temas. Com foco na

ções de trabalho, fortalecendo a cadeia produtiva nacio-

“Economia”, Gustavo Loyola – doutor em Economia pela

nal. Em outras palavras, o fortalecimento do setor é fun-

FGV-SP e sócio diretor da Tendências Consultoria Integra-

damental para otimizar questões econômicas e sociais e

da, empresa de consultoria política e econômica sediada

oferecer oportunidades face a essa nova realidade.

em São Paulo – abrirá o encontro no dia 23 de julho, às

Ciente disso, e com o principal objetivo de apresentar
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9h30, no Grande Auditório, com a Palestra Magna intitu-

lada “Economia – Cenário Nacional – Perspectivas”, segui-

apresentador da Rede Globo Márcio Gomes.

da, às 11h00, pelo Painel “Os Impactos da Indústria 4.0

Já no terceiro e último dia do evento, a partir das 9h00,

na Economia”, moderado pela jornalista especializada em

em três auditórios, cada um com capacidade para 150

economia, comentarista e apresentadora da Rádio Jovem

lugares, nove talks simultâneos de 45 minutos – três em

Pan Denise Campos de Toledo, com a presença de José Ri-

cada auditório – serão conduzidos por palestrantes que

cardo Roriz Coelho, vice-presidente da FIESP, entre outras

apresentarão de forma dinâmica um olhar mais detalha-

personalidades do setor.

do sobre os temas ligados à Sustentabilidade, ao Consu-

Com foco na “Inovação”, no dia 24 de julho, segundo dia

midor e à Tecnologia, que envolvem a Indústria 4.0. (Veja a

do CONGRESSO, às 9h00, Arthur Igreja – empresário, inves-

lista completa dos temas no quadro) E, fechando a programa-

tidor-anjo e professor da FGV, com experiência profissional

ção do CONGRESSO FIPAN – A QUARTA ONDA, Luciano

e acadêmica em mais de 25 países – ministrará a Palestra

Pires – jornalista e empresário, que hoje produz e apre-

Magna no Grande Auditório, sobre o tema “O Imperativo da

senta o programa/podcast “Café Brasil” na Rádio Mundial

Inovação”, seguida, às 11h00, por um Painel “A Inovação

FM, em São Paulo –, ministrará no Grande Auditório a Pa-

como Mola Propulsora para Alavancar Negócios” com per-

lestra Provocacional de encerramento intitulada “O meu

sonalidades do setor, moderado pelo premiado jornalista e

Everest – Emociona, Inspira e Transforma”.

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO FIPAN
DIA 23/07/2019
9h00 ABERTURA OFICIAL
9h30 ECONOMIA – CENÁRIO
NACIONAL– PERSPECTIVAS
Palestra Magna com
Gustavo Loyola

11h00 OS IMPACTOS DA INDÚSTRIA
4.0 NA ECONOMIA
Painel com Denise Campos de
Toledo e personalidades
do setor

DIA 24/07/2019
9h00 O IMPERATIVO DA INOVAÇÃO
Palestra Magna com
Arthur Igreja

10h30 A INOVAÇÃO COMO MOLA
PROPULSORA PARA
ALAVANCAR NEGÓCIOS
Painel com Márcio Gomes e
personalidades do setor

DIA 25/07/2019
9h00 às 11h45 9 “TALKS” DE 45
MINUTOS CADA, REALIZADOS
EM 3 AUDITÓRIOS COM
TEMAS ESPECÍFICOS,
TAIS COMO:
O CONSUMIDOR 4.0 – PREÇO
OU VALOR – GESTÃO DE
RESÍDUOS – FORMANDO
UMA GERAÇÃO 4.0 – O
PROFISSIONAL 4.0 –
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
– FOOD NA ERA DIGITAL –
FOOD SERVICE NEW YORK &
SÃO PAULO – VAREJO 4.0
12h15 O MEU EVEREST –
EMOCIONA, INSPIRA E
TRANSFORMA
Palestra Provocacional de
encerramento com
Luciano Pires

SERVIÇO: CONGRESSO FIPAN – A QUARTA ONDA
Local: Centro de Convenções do Expo Center Norte
São Paulo/SP
Data: de 23 a 25 de julho – Horário: das 9h00 às 13h30
Site: fipan.com.br/congresso

Abr/Mai 2019 IPC 823
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SIMPLESMENTE

O MELHOR
DAS AMÉRICAS

Eleito pela CIPAN como o “Melhor Confeiteiro das Américas”,
Alfredo Gonzalez conta um pouco de sua trajetória vitoriosa e dá dicas
preciosas para os panificadores.

f

azer sempre o melhor. Esta é a premissa que serve como
guia na vida e no trabalho do mâitre-pâtissier uruguaio Alfredo Gonzalez. Talvez por isso – mas, seguramente, não
“só” por isso – ele é um dos profissionais de confeitaria

mais respeitados não só no seu país, como também na América
Latina e, sem dúvida alguma, no mundo também, como, aliás,
atesta não somente toda uma série de elogios que recebe todos
os dias de seus clientes da Panaderia y Confiteria Bambi, localizada no em Montevidéu, capital do Uruguai, como também de
distinções que recebeu e continua recebendo de seus pares, entre as quais o título de “Melhor Confeiteiro das Américas”, com o
qual foi agraciado em setembro do ano passado, durante a realização do 31º CONGREPAN – Congresso Brasileiro da Indústria de
Panificação e Confeitaria, promovido em Florianópolis/SC, pela
Confederação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN), com
o apoio e a participação do SAMPAPÃO e da Associação Brasileira
da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP).
Nesta entrevista exclusiva à Revista IPC, Alfredo fala de sua emoção em receber essa homenagem e, de quebra, discute alguns assuntos de grande interesse dos panificadores e, ainda, presenteia
os leitores com uma de suas receitas super especiais. Confira!

ALFREDO.
O “Segredo do
Sucesso” é a velha
e boa combinação
entre trabalho
duro, criatividade
e atualização
constante.
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Revista IPC: Alfredo, como foi que a paixão pela confeitaria entrou na sua vida?

Alfredo Gonzalez: Comecei em meados dos anos 1980, numa padaria em Montevidéu, no Uruguai: a Las Palmas, de propriedade
do Sr. Horacio Antelo. Naquele tempo era comum que um meni-

Fotos Panaderia Bambi

no do bairro desse uma mão aos padeiros de
manhã, e à noite aos confeiteiros. Eu era um
aprendiz, e fazia de tudo, desde a limpeza,
até ligar o forno e colocar a lenha para usar
no dia seguinte. Aí, vivendo na padaria e
vendo como os diferentes tipos de produtos
eram feitos, comecei a descobrir essa maravilhosa profissão, que, por razões da vida,
eu abracei como um salva-vidas. Desde então, a confeitaria vem sendo o meu mundo, e que,
como um professor entusiasmado, me ensina coisas
novas todos os dias. Tenho muito a agradecer ao Sr.
Horacio, que sempre me encorajou e acompanhou
com generosos esforços e reconhecimento a minha
dedicação, oferecendo-me pouco depois o cargo de
confeiteiro. Trabalhei na Las Palmas por oito anos,
com zero faltas ao trabalho, sempre com o mesmo
entusiasmo que sinto hoje.

METICULOSIDADE.
Cada etapa do trabalho na
confeitaria exige atenção total.

Depois de lá, em que outros lugares você tra-

ros del Uruguay (CIPU), cuja escola continuo a frequentar

balhou?

sempre que posso, quando tenho tempo ou quando algu-

Bem, como funcionário, minha carreira começou e ter-

ma nova proposta ou ideia me chamam a atenção. Além

minou ali, até que eu me senti seguro a propor uma so-

do CIPU, por três anos, frequentei como aluno o Instituto

ciedade ao Sr. Horacio. Ele me apoiou e me ajudou, e ini-

Gastronómico de las Américas (IGA), centro de ensino no

ciamos uma parceira que durou de dezembro de 1993 a

qual, agora, fui convidado para ser professor.

dezembro de 2015, quando ele faleceu. No total, então,
foram 22 anos de parceria, sendo, simultaneamente, três

E como você está encarando esse novo desafio?

na Panaderia y Confiteria Liropeya e 22 na Panaderia y

Com orgulho, entusiasmo e alegria. Ensinar, formar e pre-

Confiteria Bambi, cuja participação societária comprei da

parar novos confeiteiros para o mercado de trabalho é uma

família do Sr. Horacio quando ele morreu, e que está sob

honra, uma tarefa maravilhosa. Mas desde a primeira aula,

meu comando exclusivo até hoje.

deixo uma coisa muito clara para os alunos: participar de
cursos e demonstrações é algo muito importante para a

Como você orientou seu desenvolvimento pro-

gente se manter atualizado. Agora, não basta só assistir as

fissional?

aulas: você tem que trazer algo, dar a sua contribuição para

Sempre me preocupei em ter a visão mais ampla possível

o seu próprio aperfeiçoamento profissional. Nos cursos e

quando o assunto é receber ensinamentos e vivenciar no-

demonstrações, o professor mostra a você o seu lugar no

vas experiências. Para mim, não basta apenas colocar o

ambiente de trabalho, aquilo que você tem que fazer, que

produto na vitrine da confeitaria. Para que haja, realmen-

repetir. Mas é só entregando sua alma à profissão que um

te, aperfeiçoamento profissional, é importante pensar na

confeiteiro cresce de verdade. Se você não fizer isso, partici-

vida desse produto, desde o começo, até seu fim, que pode

par de um curso se transforma somente numa piada.

ser a venda ou o descarte. E para que um produto tenha
uma vida boa, é preciso que ele comunique algo, ou seja,

Quais são as principais características dos pro-

que provoque sentimentos positivos nos clientes. Para

dutos de confeitaria no Uruguai?

chegar a esse entendimento, recebi muita ajuda ao parti-

A característica mais importante da confeitaria uruguaia

cipar de vários cursos no Centro de Industriales Panade-

é a grande variedade e diversidade de confecções e pro-
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ENTREVISTA / ALFREDO GONZALEZ

dutos, tais como sobremesas, bolos super elaborados para

De manhã sou o chefe. E, à tarde, quando chega a “chefa”,

aniversários, formulações secas, massas batidas, pudins,

minha mulher, eu sou só o confeiteiro da Bambi. (Risos)

merengues e bolos de esponja (os famosos bizcochuelos),
entre muitas outras coisas. Estamos vendo uma pequena,

Como você avalia o grau técnico dos confeitei-

mas crescente tendência de produtos sem açúcar, que ti-

ros uruguaios?

midamente começa a se impor no mercado. Nos últimos

Por aqui no Uruguai temos uma situação bem parecida

tempos também começaram a ficar muito populares por

àquela que, pelo que sei, vocês têm no Brasil: temos boas

aqui alguns produtos mais modernos e elaborações mais

escolas, uma boa e variada oferta de matérias-primas,

sofisticadas, como macarons, coberturas espelhadas, cup-

mas é muito difícil formar um bom profissional. Creio

cakes e semifrios. Utilizamos muitas frutas em bolos para

que o mais complicado é conseguir que ele ganhe práti-

consumo individual e familiar, bem como em doces de

ca – isso é tempo, horas e horas de trabalho. As pessoas

pequeños bocados, ou massitas, como chamamos por aqui.

aprendem num determinado ritmo nas escolas, mas, no
processo de inserção, o profissional se depara com um

Existem influências brasileiras nos produtos

ritmo completamente diferente no ambiente de trabalho.

que vocês consomem aí?

Não sei, não consigo visualizá-las. Até porque não tenho co-

E a solução é...

nhecimentos profundos – embora adorasse tê-los – da con-

O desafio precisa ser encarado pelos dois lados. Os pa-

feitaria brasileira. O que posso dizer é que tudo que provei

nificadores e os responsáveis pela formação devem in-

no Brasil na última vez que estive aí estava muito bom e

centivar e oferecer ao aprendiz ou profissional novato as

gostoso. “Riquissmo”, como se diz em espanhol! (Risos)

ferramentas, as matérias-primas e cursos e treinamentos
constantes, ou no período que julgarem necessário para

Como você equilibra os conceitos de “tradição”

obter êxito. Parte fundamental desse ofício é estar sem-

e de “inovação” nas suas criações?

pre atualizado, aprender novas técnicas, metodologias

Temos produtos muito tradicionais no Uruguai, e é mui-

e formulações, para melhorar o que já se sabe. Deve se

to difícil mudar alguma coisa neles. Mas, em outros,

estabelecer uma “química” especial entre o profissional

gosto de olhar em volta para fazer algo diferente: e isso

e a confeitaria. Esse seria o primeiro passo. Até porque,

é criatividade. E acredito que um confeiteiro pode ser

aprender uma receita ou uma técnica não é tão difícil.

criativo não só no início do desenvolvimento de um pro-

Mas o profissional que está no ramo precisa de sustenta-

duto, como também na finalização desse item. Assim,

ção, e, para isso, são necessárias atitude, vontade, dedica-

um toque de decoração diferente e bem-sucedido pode

ção, imaginação e humildade.

mudar tudo. E, claro, para realizar um trabalho criativo
é necessário estudar, conhecer matérias-primas inova-

Quais são, atualmente, as principais tendências

doras e ferramentas capazes de acompanhar o trabalho

para o setor de confeitaria?

de criação.

Aqui no Uruguai há uma tendência a fazer algo diferente,
novo e moderno, algo que timidamente começa a ser vis-

Sem dúvida, você é um artista da confeitaria. Mas

to em algumas casas. Tudo bem, se falo especificamente

como foi que “nasceu” o empresário em você?

da minha casa, eu sempre vendo a mesma coisa, e é as-

Na verdade, essa pergunta é fácil de responder: sou pri-

sim que mantenho o meu negócio. Mas eu estou gradual-

meiro confeiteiro e, depois, empresário. E consegui cons-

mente adicionando novos produtos e aplicando inovação.

truir o meu negócio porque fui um empreendedor com

E, às vezes, isso significa apenas mudar a forma desses

muita vontade de crescer, de melhorar a minha qualidade

itens ou a sua decoração. Noto também que graças àquilo

de vida e a da minha família. Eu vi que podia, e com a aju-

que as pessoas consomem nos programas de cozinha ou

da de pessoas especiais, eu consegui. Tenho meu próprio

confeitaria que nos chegam de outros países pela TV a

negócio, sou o “capitão desse barco”, que não desejo que

cabo, as pessoas reconhecem esse conteúdo como algo

seja maior ou menor do que já é. Só quero ser um bom

interessante e, efetivamente, fazem fila para comprar os

confeiteiro, capaz de surpreender sempre meus clientes.

novos produtos, até mesmo por curiosidade. Quando via-
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jo – que é o que mais gosto de fazer – vejo programas
de TV, compro livros, vejo vídeos na internet, compro e
provo tudo... E quando volto, copio essas ideias. E se for
difícil copiar, tanto melhor: sou viciado em dificuldades.
Às vezes, aviso os clientes que algo novo estará na minha
vitrine na manhã seguinte. Eu os preparo, e eles tomam
nota. A Bambi recebe o mesmo público todos os dias. E
quando trato de me superar, melhorar e inovar, os clientes também se sentem beneficiados com isso.
Na última edição do CONGREPAN, realizado no
Brasil, você recebeu o prêmio de “Melhor Confeiteiro das Américas”. Qual foi a emoção dessa
conquista?

Essa foi, realmente, foi uma homenagem muito especial.
A notícia me inundou de felicidade, assim como a minha
família e aos meus colaboradores da Bambi. Recebi esse
prêmio porque, além de ter capacidade para trabalhar, fui

MERENGUE DE TABLA RELLENO
(MERENGUE DE PLACA RECHEADO)
Merengue suíço forneado sobre placa, com
recheio de creme com frutas vermelhas e
coração de coulis de morango, decorado
com frutas frescas. Formulação especial
de Alfredo Gonzalez – Panaderia y
Confiteria Bambi – Montevidéu/Uruguai
MODO DE PREPARO:
1. Faça um merengue com uma parte de clara e duas de
açúcar, e aquecer a mistura até chegar aos 50ºC graus.

a parte visível dessa família e dos meus companheiros

2. Bata até conseguir uma consistência firme.

de trabalho, partes fundamentais para essa conquista. E

3. Cubra uma placa de madeira úmida com papel

quando me comunicaram que eu havia vencido, Franco,

de confeiteiro, umedecendo-o generosamente

meu filho, estava comigo. Nunca esquecerei seus abraços,

com água. Coloque outro papel sobre essa primeira

seus pulos de alegria e seus cumprimentos dizendo: “Pa-

camada e repita a operação.

pai, você é um campeão!”
E como você vê a questão da sucessão familiar
em seu negócio? Seus filhos também gostam da
confeitaria?

Olha, sempre sonhei ter uma família, uma coisa que as

4. Coloque círculos de merengue, com
aproximadamente 3cm de altura sobre essa segunda
camada de papel umedecida.
5. Asse os círculos de merengue por 30 a 40 minutos,
em forno a 130ºC.
6. Retire-os do forno, vire os círculos de merengue e
deixe assentar à temperatura ambiente.

voltas que a vida dá haviam me negado. Hoje sinto que

7. Em seguida, coloque o recheio de chantilly, cubra

o caminho que segui foi o correto, trilhado em paralelo

com o doce com frutas vermelhas, deixando um

com a minha profissão. Espero que as decisões que to-

espaço no centro para o recheio de coulis de morango.

mei como pai de família sejam percebidas como justas

8. Cubra os círculos de merengue com a outra

por meus filhos Franco, que tem 10 anos, e por Ricardo,

metade e decore com frutas frescas. Nesta

que tem dois, a fim de que eles prolonguem esse presente
no futuro, sendo bons profissionais e pessoas melhores.

apresentação da receita, utilizamos morangos,
mirtilos e cerejas.

Franco, particularmente, demonstra uma paixão e uma
aspiração pela confeitaria, o que me encanta. Mas, no momento, tenho outras prioridades para ele, como os estudos e os esportes. Embora as horas livres que nos sobram
sejam curtas, compartilhamos esse tempo da melhor forma possível, e nos divertimos juntos fazendo o que mais
gostamos. Essa etapa será muito vantajosa quando ele
decidir ser um aprendiz, para logo se tornar um bom profissional. A confeitaria é o nosso ambiente. Por isso estamos super felizes, porque fazemos o que amamos!
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DESTAQUE / INVERNO

O FRIO QUE AQUECE
SUAS VENDAS

Fotos: StockFree

ÉPOCA DE COMPARTILHAR.
O inverno junta as pessoas,
principalmente em volta da mesa.

Inverno é sinônimo de estação para faturar alto na padaria.
Então, não deixe de aproveitar bem essa época das baixas temperaturas.

v

ocê já sabe disso, mas sempre vale a

22

zação de ingredientes de primeira qualidade.

pena repetir: o inverno é uma época

Afinal, vale a pena repetir também, o consumi-

fantástica para você turbinar sua pa-

dor anda cada vez mais exigente nas suas esco-

daria com uma série de produtos e re-

lhas, e você não vai querer perdê-lo para o seu con-

ceitas especiais para aquecer a vida de seus clien-

corrente ali da esquina, ou do outro lado da rua,

tes. Não tem erro, é só a temperatura baixar que

seja esse ponto de venda outra padaria, um res-

eles ficam com aquela vontade de comer aquela

taurante ou uma casa de lanches, não é mesmo?!

comida quentinha, apresentada sob as mais di-

Ou vai?! Lembre-se sempre que, hoje, todo tipo de

versas formas – criações das mais tradicionais às

comércio de foodservice é concorrente da padaria.

mais antenadas às tendências contemporâneas –,

Então, a dica é não baixar a guarda, se preparar

elaboradas sempre com carinho a partir da utili-

com antecedência e ficar bem esperto com o seu

IPC 823 Abr/Mai 2019

cardápio de inverno, para deixá-lo bem atraente
para todo mundo que visita sua casa para fugir do
frio e aquecer a alma e o paladar apreciando um
prato ou lanche delicioso. Da alta à baixa gastronomia, todos oferecem algo em comum: a sensação
de conforto trazida pelas preparações, que é capaz
de nos esquentar até mesmo nos dias de frio mais
intenso. A combinação de uma comida gostosa,
quentinha e que traz a sensação de “comfort food”,
aliada ao aconchego proporcionado pelos ambientes climatizados – lareiras, aquecedores e até mantas que você pode oferecer aos seus clientes – é
capaz de deixar os dias de inverno mais quentes e
com muito mais sabor e aromas.

SOPA DE CEBOLA.
Uma das campeãs
entre os clientes.

SOPAS E CALDOS CAMPEÕES

servidos tanto em bowls quanto em simpáticos

A proposta, então, é transformar a cena gastronô-

copinhos ou xícaras, para aqueles que querem

mica da sua padaria no inverno num espetáculo

variar a refeição e apreciar mais de um sabor, ou

à parte. No topo da lista dos pratos de campeões

mesmo para aqueles preocupados com a forma

da época estão as sopas e, ainda, os caldos e can-

física, embora, no inverno, o regime costuma pas-

jas, que criam empatia imediata com os clientes

sar longe do rol das prioridades das pessoas. Dica:

porque lembram muito a “comida da mamãe”. As

tanto no caso do bowl quanto no dos copinhos,

sopas de Cebola e a de Ervilha, geralmente, agra-

capriche na apresentação, servindo-os, por exem-

dam a todos, assim como a sopa de Cappelletti, o

plo, com fatias de pão, cebolinha cortada e cubos

famoso “Cappelletti in Brodo”.

ou pedaços de bacon torradinhos.

Não podem faltar também o Caldo de Feijão,

Não menos importantes são as clássicas fon-

o de Mandioca e o Caldo Verde, que podem ser

dues (sim, fondue é “menina”: o correto é dizer “a”

QUEIJOS
E VINHOS.
Combinação
saborosa e
perfeita.
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Da alta à baixa gastronomia, todos oferecem algo em comum: a sensação de
conforto trazida pelas preparações, que é capaz de nos esquentar até mesmo
nos dias de frio mais intenso.
que cada um na mesa corte suas fatias sempre
do jeito que desejar. É, sim, a tábua também pode
incluir frios e embutidos variados. Um ingrediente opcional, mas que, dependendo do gosto dos
clientes, pode ser muito interessante, são as pastas: você pode oferecer pastas diversas, até mesmo pasta de queijo. E, claro, os pães são excelenCALDINHO
DE FEIJÃO.
Acompanhado
por bacon é
uma delícia.

tes acompanhamentos para a tábua (estes você
pode até já servir fatiados), assim como as frutas,
que são muito importantes para dar um gostinho
especial à refeição de inverno. Alternativa à táfondue), além das massas gratinadas, das carnes

bua – para os clientes que querem fazer, digamos,

ensopadas e, até mesmo os preparos puxados no

uma refeição “mais curta” são os petiscos, como,

tempero mais apimentado, tudo com gostinho ar-

por exemplo, as Focaccias Temperadas, as Brus-

tesanal. Nesse cenário, a rabada cai como uma

chettas de Tomate, os Anéis Empanados de Cebola

luva: feita com o rabo do boi, a receita ganha tem-

(“Onion Rings”), os Chips de Batata Doce, além das

peros caseiros e polenta, e é servida como uma

tradicionais Empadinhas.

iguaria extremamente macia e muito saborosa.

E como nos dias frios as pessoas gostam mais
de comer doces, não descuide dessa parte do

DAS TÁBUAS ÀS SOBREMESAS

cardápio de inverno também. E a boa notícia é

Frio, vinho, queijos e frios. Parece até uma palavra

que eles podem tanto servir de sobremesa para

composta de tanto que combinam. Assim, tenha

uma refeição mais completa, quanto ser os “pro-

em sua carta de vinhos algumas opções de rótu-

tagonistas” da história, no caso das pessoas que

los da bebida para os clientes escolherem os de

vêm à sua padaria especial e exclusivamente

sua preferência. Os queijos devem vir em tábu-

para degustá-los. E olha que são muitas aquelas

as, e uma boa dica é não fatiá-los, deixando para

que se encaixam nessa segunda opção! Assim,
capriche na oferta de itens como Churros, Cocada de Forno, Tortas de Morango com Cobertura
Espelhada, Crepes (o de Café com Chocolate é
absolutamente “matador”), Petit-gâteaus, Brownies, Creme de Chocolate com Avelã na Xícara,
Crumble de Maçã e Calda de Caramelo com Sorvete e, ainda, a imbatível Pêra ao Vinho, que dá
água na boca só de falar. Tudo acompanhado
por bebidas bem gostosas, como cafés especiais,
chás e chocolates quentes.
Por fim, não esqueça de fazer Promoções Es-

CRUMBLE COM
SORVETE.
Só de olhar, dá
água na boca.

24

IPC 823 Abr/Mai 2019

peciais e Festivais de Inverno em sua padaria:
os clientes agradecem e o seu Caixa também!
Boas vendas!!!

especial / Festas JUninas

MUITO ALÉM DO

BOLO DE FUBÁ

StockFree

Confira as dicas para
criar um cardápio super
especial que irá ajudar
sua padaria a “entrar no
clima” das Festas Juninas.
Afinal, os clientes e suas
vendas merecem.

F

ogueira, dança, roupa xadrez... As festas juni-

E essa preferência também tem motivo e história.

nas começaram! Tradicional no Brasil, a história

“Fubá” era a palavra com que os africanos chamavam a

dessa comemoração une duas culturas fortes no

farinha de milho seco e moído, como explica Caloca Fer-

Brasil: a indígena – que celebrava a agricultura

nandes em seu livro “Viagem Gastronômica pelo Brasil”

e as dádivas da natureza com danças e abundância na

(Editora Senac). O milho começou a conquistar popula-

mesa – e a portuguesa, que trouxe o caráter religioso

ridade no século 18, durante o Ciclo do Ouro, em Minas

com a homenagem a Santo Antônio, São João Batista e

Gerais, quando os tropeiros iam espalhando as sementes

São Pedro.

pelo Sudeste, registra Câmara Cascudo – célebre histo-

As receitas da época são parte dessa memória e do

riador, antropólogo, advogado e jornalista – em sua obra

dia a dia dos brasileiros nas diferentes regiões do País. No

“História da Alimentação Brasileira”. Além disso, há um

Sudeste, entretanto, a receita do Bolo de Fubá é uma das

dado muito prático na escolha do ingrediente para as re-

mais antigas e replicadas durante a época, e está no topo

ceitas com fubá apreciadas em junho: a colheita do milho

da lista da culinária típica das Festas Juninas, com enor-

coincide com as Festas Juninas, fato que, por si só, explica

me quantidade de variações: com erva-doce, com goiaba-

sua introdução no cardápio das quermesses, substituin-

da, com queijo cremoso, salgado e por aí vai.

do, nos primórdios, a falta da farinha de trigo.
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ESPECIAL / FESTAS JUNINAS

TENDÊNCIA DO REGIONALISMO

Hoje, no entanto, o Bolo de Fubá é apenas uma entre milhares de receitas que integram o receituário das Festas
StockFree

Juninas, o que abre um universo de possibilidades para os
panificadores ampliarem a sua oferta de produtos durante
essa época. Contudo, como comida junina tem tudo a ver
com tradição, uma boa alternativa para você surpreender
dência do regionalismo, trazendo para eles acesso ao que se

NÃO ESQUEÇA DA
DECORAÇÃO!

come durante as festas nas mais variadas regiões do País.

Vale a pena também fazer sua padaria “entrar no

agradavelmente os clientes de sua padaria é apostar na ten-

Com essa proposta, a renomada chef Heloisa Bacellar

clima” das Festas Juninas, utilizando alguns adere-

– também conhecida como “Chef Helô” – sugere alterna-

ços bem simples, com bandeirinhas penduradas,

tivas que, a um só tempo, são simples e muito fáceis de

toalhas e tecidos multicoloridos, música junina to-

fazer, e, ainda, preservam a tradição e a afetividade que

cando bem baixinho em caixas de som, simulações

os bolos têm entre os brasileiros.

de fogueiras etc. Vestir seus colaboradores com um

Por exemplo, que tal “importar” do Nordeste direto

“uniforme especial” – com detalhes como camisa

para sua padaria receitas como o Bolo de Batata, Inhame

xadrez e chapéu de palha, por exemplo – e divulgar

ou Macaxeira, mas com consistência cremosa, que des-

promoções juninas em cartazes, folhetos e, princi-

mancha na boca, como opção – ou adição – ao convencio-

palmente, nas redes sociais, seguramente são solu-

nal Bolo de Mandioca que já deve oferecer em sua casa

ções que poderão garantir resultados muito positi-

durante o período das Festas Juninas? Da região Norte,

vos para sua casa.

traga o Bolo de Cupuaçu, fruto originário da Amazônia,
da mesma família do cacau. A receita fica firme e fofinha
ao mesmo tempo. E, além da fruta na massa, o bolo pode

vitrines, prateleiras e balcões da casa com uma série de

ser coberto com uma compota de cupuaçu. Seu cheiro é

outros quitutes. Anote aí algumas sugestões, cujas recei-

incrível e o sabor surpreendente.

tas você pode solicitar à Escola IDPC do SAMPAPÃO, ou

E que tal ainda turbinar sua vitrine com o Bolo de Ar-

encontrar facilmente na internet.

roz, receita da região Centro-Oeste do Brasil? Presente no
dia a dia do povo de lá, ele foi declarado como prato típico

PRODUTOS TÍPICOS E DE OCASIÃO

do estado de Mato Grosso em 2015. Assado em mini formi-

Pipoca Salgada, Caramelada e Pirulito de Pipoca; Paçoca

nhas redondas, o sabor do arroz se funde ao da mandio-

de Rolha e de Colher; Canjica; Maçã-do-amor; Amendoim

ca, que também entra na receita, de maneira harmoniosa

Doce e Salgado; Pamonha; Curau. Milho Assado na Brasa;

e perfeita, sendo ótimo para comer com café. E da região

Pinhão; Pastel Junino; Tapioca Doce e Salgada; Cocada de

Sul, ofereça a seus clientes na época das Festas Juninas

Corte e de Colher; Quindim; Pé-de-moleque e Pé-de-moça;

a Cuca com Goiabada, uma delícia que veio na bagagem

Queijadinha; Cajuzinho; Brigadeiro de Milho Verde; Quebra-

dos imigrantes alemães. “Descendente” do Streuselkuchen,

-queixo; Biscoito de Polvilho Doce e Salgado; Rosquinhas

é um bolo feito com fermento de pão e coberto por farofa

de São João; Arroz Doce e Arroz-de-cuxá (receita típica do

crocante, que pode ser servido com frutas vermelhas ou

Maranhão); Baba-de-moça; Bom-bocado; Doce de Abóbora;

simplesmente com uma farofinha doce, mas abrasileirada.

Doce de Batada-doce; Maria-mole; Batata Doce Assada; Pão

Além disso, a massa – alta e firme – pode ainda ser coberta

de Queijo e de Batata; Churros e Favo Holandês.

com uva, banana, coco, goiabada e até doce de leite.
PRATOS E BEBIDAS
O QUE TAMBÉM NÃO PODE FALTAR

Cuscuz; Espetinho de Carne; Arrumadinho Nordestino;

Mas, é claro, nem só de bolos vive a sua padaria duran-

Caldo de Feijão e de Mandioca; Torta de Camarão; Peixe

te as Festas Juninas. Por isso, não deixe de enriquecer as

Frito; Suco de Milho; Quentão e Vinho Quente.
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consUMo / rotUlaGeM de aliMentos

TRADUZINDO PARA O

Entenda os
principais pontos
sobre as novas regras
de rotulagem de
alimentos que estão
em análise na Anvisa.

CONSUMIDOR

D

esde maio do ano passado está em estudo na

com o alto grau de nutrientes que dificulta o acompa-

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-

nhamento mais profundo dos produtos. Por esse motivo,

sa) uma proposta para mudar a rotulagem dos

ela propõe as tabelas nutricionais como Valor energético;

alimentos industrializados, a fim de facilitar

Carboidratos; Açúcares Totais; Açúcar Adicionado; Fibras

sua leitura pelo consumidor, que tem muita dificuldade

Alimentares; Proteínas; Gorduras Totais; Gorduras Satu-

para entendê-la, o que, na prática, acaba afetando suas

radas; Sódio; Nutrientes Objetos de Alegações; e Nutrien-

escolhas alimentares conscientes.

tes Objetos de Fortificação.

Em síntese, a ideia é criar um novo modelo simples
e com praticidade de entendimento, com alertas que te-

MODELOS DE ROTULAGEM

nham como objetivo ajudar o consumidor a identificar

A Anvisa contratou um relatório de Análise Impacto Re-

produtos com alto nível de açúcares, gorduras saturadas e

gulatório (AIR), que levantou estudos de especialistas so-

sódio, facilitando a comparação entre os alimentos e me-

bre os possíveis caminhos a serem seguidos. O modelo

lhorar a importância dos valores nutricionais confirmados

de rotulagem frontal obrigatório, proposto no relatório

pela indústria, entre outros benefícios ao indivíduo.

da AIR, funcionaria como um complemento à tabela nu-

De acordo com a Anvisa, os consumidores têm aces-

tricional – que também deve passar por alguns ajustes.

so somente a informações menos precisas, sem contar

A embalagem deverá informar, de forma simples e com-
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preensível, sobre a presença de alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Para isso, o estudo
sugere o uso de cores, símbolos e descritos qualitativos.
Dois modelos estão entre os mais cotados. O primeiro
é o Modelo de Advertência, que prevê a inclusão de um

baixo

ALTO

médio

açúcares

gordura
saturada

sódio

1%

1%

1%

selo na parte frontal de embalagens de alimentos processados indicando o excesso de ingredientes como sódio,
açúcar, gorduras totais, trans e saturadas. Trata-se de um

ANVISA

modelo
Semafórico

% Valores diários de referência
com base em uma dieta de 2.000Kcal.

sistema semi-interpretativo, no qual os alertas são comunicados em formas geométricas (triângulo, octógono ou
círculo). (Veja o quadro abaixo) O modelo escolhido deve ser

O significado das cores

preenchido nas cores vermelha ou preta, com frases com

– Consumo está longe da recomendação diária
do nutriente. Pode ser ingerido em maior quantidade.
AMARELO – Níveis de ingredientes próximos da recomendação diária. Consuma com parcimônia.
VERMELHO – Significa que o consumidor está prestes a
atingir a recomendação diária do nutriente e deve controlar outros alimentos que também contenham esse
ingrediente.
Verde

“Alto em Sódio” “Alto em Açúcares” etc.
Já o Modelo Semafórico utiliza um semáforo com as
cores verde, amarela e vermelha para indicar os níveis de
açúcar, sódio, gorduras e calorias presentes no produto.
Esse formato busca informar os consumidores de forma
simples e intuitiva, além de estabelecer uma relação de
confiança e garantir liberdade para que as pessoas ade-

Fonte: ABIA

quem sua dieta e necessidades individuais. Ele se baseia
na porção de referência de consumo, sistemática utiliza-

quisa Ibope, publicada em dezembro de 2017, que aponta

da atualmente, diferente da proposta da Anvisa, que quer

que quase 70% dos brasileiros preferem o modelo sema-

alterar para porção de 100g de produto.

fórico de rotulagem. Associação das cores com o semá-

A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
(ABIA) reforça sua defesa com os resultados de uma pes-

foro de trânsito foi considerada decisiva para o melhor
desempenho desse modelo. (Veja o quadro acima)

rotulagem frontal
ALTO EM
Açúcares
Gorduras saturadas
sódio
anvisa

ALTO EM
Açúcares
Gorduras saturadas

ALTO
EM

ALTO
EM
Gorduras
saturadas

sódio

anvisa

anvisa

anvisa

ALTO
EM

ALTO
EM

ALTO
EM

Açúcares

Gorduras
saturadas

sódio

anvisa

anvisa

anvisa

ALTO
EM

ALTO
EM

ALTO
EM

Açúcares

Gorduras
saturadas

sódio

anvisa

anvisa

anvisa

Açúcares

ALTO
EM

sódio
anvisa

Açúcares

ALTO
EM

Gorduras saturadas
sódio
anvisa
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tendÊncias / Meios de paGaMento

FLEXIBILIZAÇÃO
NO RADAR
O número de consumidores brasileiros que usam aplicativos como meio de
pagamento em estabelecimentos comerciais deve aumentar em 2019.

O

s brasileiros já percebem a tendência dos paga-

dinheiro. Dessa forma, será possível aproveitar o poten-

mentos digitais e estão dispostos a testar novos

cial que o País oferece.

meios de pagamento online para fazer compras.
De acordo com a pesquisa da Minsait – empre-

O qUE VEM POR Aí

sa do Grupo Indra, uma das principais companhias de tec-

Em 2018, vimos um conjunto de fatos que fortaleceram a

nologia e consultoria global, dedicada a promover a Trans-

atuação das empresas de tecnologia financeira no merca-

formação Digital nos quatro cantos do planeta –, 56,9% dos

do. Presenciamos a primeira fintech a abrir capital na bolsa

consumidores brasileiros têm intenção de usar algum tipo

brasileira, que foi o banco digital Inter. Além disso, duas

de aplicativo para realizar pagamentos em 2019.

grandes ofertas foram realizadas no mercado acionário

O espaço para crescer existe. Atualmente, 27,2% dos

norte-americano, com PagSeguro e Stone captando respec-

consumidores brasileiros declaram usar aplicativos como

tivamente US$ 2,6 bilhões e US$ 1,6 bilhão. Somado a isso,

meio de pagamento em estabelecimentos comerciais.

o número de fintechs que atuam no Brasil cresceu de 332

Enquanto isso, 19,3% afirmam usar soluções online para

para 404 em nove meses, de acordo com pesquisa do Radar

pagamentos Ponto a Ponto (em inglês, Peer-to-Peer – P2P).

Fintechlab divulgada em agosto passado.

Nos próximos anos, o desafio apontado pelo estudo é o

“Tudo isso foi muito positivo para o ecossistema de

de fazer com que os compradores estejam cada vez mais

inovação financeira no País. O ganho é observado por

confortáveis com essas aplicações – ao ponto de desape-

todos – tanto consumidores, como outras empresas que

garem dos meios tradicionais, como cartões de crédito e

são beneficiadas por soluções inovadoras e, que muitas,
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EVOLUÇÃO CONTACTLESS.
Apesar de já ser uma
tendência há alguns anos,
as carteiras digitais devem
ganhar força relevante
em 2019.

possuem um custo acessível para a operação. Se em 2018

formas de captar recursos sem contar diretamente com

vimos tudo isso, acredito que no próximo ano não será di-

as instituições bancárias tradicionais. Especialmente na

ferente. E mais novidades devem surgir”, prevê Victor Du-

categoria Ponto a Ponto. No Brasil, um passo importante

bugras, head de Marketing da Hash, fintech especializada

dado este ano foi a regulamentação das startups de crédi-

em infraestrutura de pagamentos. E é Victor quem lista,

to pelo Banco Central, por meio da resolução n. 4.656 de

na sequência, o que deverá acontecer de mais importante

abril de 2018. Isso deverá facilitar a tomada de crédito e

no segmento, em 2019. Confira!

desburocratizar o mercado para novos investidores com

CUSTOMIZAÇÃO DE MAQUININHAS DE CARTÃO –

melhores condições de retornos para esses.

Com a entrada forte do PagSeguro e da Stone em nichos

INOVAÇÕES EM PDVS – Ainda muito incipiente no

de micro, pequenos e médios empresários, acredito que a

Brasil, as soluções nos pontos de venda devem começar

guerra das maquininhas continuará cada vez mais forte,

a ganhar contornos mais significativos em 2019. Aumen-

com as tradicionais empresas buscando aumentar sua

tarão as possibilidades de facilitar a vida do empresário

participação nesse meio. Com isso, mais empresas estão

a partir de inovações mais completas. Com implementa-

de olho em customização dos chamados POS. Para isso se

ção de serviços que vão desde transformar um simples

concretizar, deverão existir parcerias entre grandes com-

smartphone ou tablet em POS, como incluir mecanismos

panhias do mercado de pagamentos, fornecendo uma ca-

que possam combinar diferentes formas de pagamento

mada de tecnologia para isso ser de fato efetuado.

dentro de um mesmo sistema, e gerar. Integração online

CRESCIMENTO DAS DIGITAL WALLETS – Apesar de já
ser uma tendência há alguns anos, as carteiras digitais

com offline em sistemas de gestão. Tudo isso deve fazer
parte dessas inovações.

devem ganhar força relevante em 2019. Os pagamentos

INCLUSÃO FINANCEIRA DA POPULAÇÃO – O bra-

contactless, apoiados por soluções fornecidas pelas grandes

sileiro ainda é, em grande parte, desbancarizado e com

empresas de dispositivos móveis, como Apple e Samsung,

pouco acesso a serviços financeiros – como crédito e li-

além de pagamentos realizados por QRCode, devem ter

nhas de financiamento. Com o esforço do Banco Central

novos adeptos. Somado a isso, muitas empresas do vare-

para melhorar isso a partir da regulamentação de arran-

jo, que se capitalizaram, estão dando crédito (o chamado

jos de pagamento, novos serviços devem surgir para dei-

cashback) para ser usado nessas modalidades. É um movi-

xar essa parcela da população melhor atendida, gerando,

mento importante para a adoção de novos hábitos de con-

pouco a pouco, a sua inclusão no sistema financeiro. Tais

sumo que permitem novas possibilidades para o mercado.

movimentações somadas ao uso de cartões pré-pagos são

MUDANÇAS NO MERCADO DE CRÉDITO – O merca-

importantes para que esse público possa usufruir de no-

do de crédito está mudando bastante. Graças às finte-

vos serviços, como poder pedir um Uber, assinar serviços

chs, empresas e consumidores estão encontrando novas

como Netflix e pagar um boleto pelo celular.

Abr/Mai 2019 IPC 823
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QUEM TEM MEDO DA IA?

O

mnichannel, RFID, Big Data, QRCode...
Quantas vezes o varejo já se deparou
com tendências e tecnologias para
facilitar as vendas, melhorar a expe-

riência do consumidor ou ainda trazer mais eficiência de dados para o negócio? Quem acredita que
tudo isso pode estar distante da realidade do varejo
nacional, se engana.
“Não é preciso viajar para os Estados Unidos e
acompanhar a Consumer Electronics Show (CES),
maior feira de tecnologia deste setor, para entender
que o varejo brasileiro já vive experiências muito
favoráveis. Em 2019, este evento, por exemplo, só
reforçou que os próximos capítulos serão ainda
mais favoráveis à Inteligência Artificial (IA) e à necessidade de investir em experiências de compra
mais motivadoras, para que o ciclo de vendas seja
um caminho ainda mais simples”, pontua Fábio
Avellar executive partner da ICX Labs, startup brasileira de tecnologia para desenvolvimento de softwares
e hardwares inovadores, responsável por trazer ao
Brasil o primeiro espelho interativo do Brasil, o Fitting You, para provadores de roupas, que, por meio
do uso da Inteligência Artificial, permite ao usuário

Sem dúvida
alguma, a Inteligência
Artificial é a bola
da vez no cenário
da tecnologia. E as
aplicações dela na
vida moderna são
muitas, incluindo o
varejo.

StockFree

simular diferentes cenários, por meio da tecnologia
touchscreen conectada à internet, enquanto prova
suas roupas, sugerindo acessórios, cores, tamanhos
e visualização de lookbooks, transformando a compra numa experiência inesquecível e marcante.
Sem dúvida alguma, a IA é a bola da vez no cenário da tecnologia. E as aplicações dela na vida moderna são muitas. Por exemplo, na educação, estamos na era do ensino por habilidades e a Inteligência
Artificial será fundamental para ajudar professores
na individualização da aprendizagem. “Hoje em dia,
já existem plataformas com IA que permitem aos
docentes identificarem as necessidades, aptidões e
deficiências próprias de cada aluno. Na saúde, um
robô dotado de Inteligência Artificial foi programado
para identificar sinais de sepse nos pacientes e já
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GESTÃO / INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

StockFree

INEVITÁVEL FUTURO. A
disrupção já está acontecendo
e não há mais volta para a
inovação, mas sempre tendo em
mente que o foco são as pessoas.
ajudou a reduzir o número de casos graves da doença no

desenhar ofertas customizadas e geolocalizadas, definir

hospital em que foi implantado. Ainda na saúde, a Inteli-

políticas de preço, prever comportamentos de consumo e,

gência Artificial está contribuindo no diagnóstico precoce

com todo este arsenal, atingir as metas de performance.

de casos de câncer, ajudando a salvar vidas”, afirma Paulo
Gastão, CEO da PGMais, empresa pioneira na arte de co-

E O FUTURO JÁ CHEGOU

nectar empresas com seu público-alvo, integra e desenvol-

“O consumidor brasileiro, inclusive de baixa renda, já

ve soluções tecnológicas para o mercado de cobrança.

despertou para as vantagens do comércio eletrônico, seja
para fechar a compra no próprio celular ou para fazer

VAREJO ROBOTIZADO

pesquisas de preços e produtos antes de sair de casa ou

Seguramente, IA também desempenhará um papel cada

mesmo quando já está dentro da loja física. O Omnichan-

vez maior no mundo do varejo, desde a fabricação e dis-

nel continuará sendo uma das estratégias que o varejis-

tribuição até a entrega. Incorporando a tecnologia na sua

ta precisará dar atenção no próximo ano, assim como a

loja haverá melhora da experiência do usuário na hora

Inteligência Artificial e o Big Data para desenhar ofertas

da compra na loja física e aumentará a conversão de

cada vez mais customizadas e instantâneas”, explica, por

vendas com diferentes alternativas. Nesse novo cenário,

sua vez, Fabíola Paes, professora da ESPM, especialista em

robôs “falarão” cada vez mais com os clientes: os assis-

varejo e uma das fundadoras da Neomode, startup que

tentes virtuais de atendimento e também os transacio-

oferece soluções omnichannel para o mercado varejista.

nais (que auxiliam nas conversões), os populares chatbots

Ainda segundo a especialista, para implementar es-

e shopbots, estarão cada dia mais integrados ao cotidiano

tratégias tecnológicas é importante ao varejo trabalhar

do comércio, possibilitando aos clientes conversar e ser

o conceito de inovação dentro da sua estrutura, de for-

atendidos por máquinas.

ma que cada processo operacional ou estratégico esteja

Trata-se do início de uma revolução que irá acessar e

alinhado aos produtos e serviços oferecidos. “Ou seja, a

colocar os dados, desaguando, finalmente, em máquinas

cultura da empresa deve considerar a inovação não so-

capazes de processar e realizar sonhos de consumo com

mente com um produto tecnológico, mas também como

ofertas personalizadas com o preço certo, na hora certa.

melhoria de eficácia nos processos internos”, esclarece.

Os devices estarão cada vez mais habilitados para receber

“Atualmente, não entender as aplicações da IA é ir

ordens de compra por comandos da sua voz, que também

contra a evolução e querer se prender a um presente que

se transformará em um dado valioso para os departa-

desaparecerá em breve. A recomendação geral de grandes

mentos de vendas e marketing.

players de mercado, como da líder mundial de pesquisa

E essa revolução tem a ver, nunca é demais repetir,

e estratégia Gartner, é: ‘o risco de investir muito tarde é

com os dados coletados em todos os canais, físicos e vir-

maior do que o risco de investir muito cedo’. A disrupção

tuais, que continuarão ajudando os marqueteiros, através

já está acontecendo e não há mais volta para a inovação,

de sistemas inteligentes e autônomos, a tomar decisões

mas sempre tendo em mente que o foco são as pessoas”,

estratégicas em tempo real, como gerenciar o estoque e

deixa o recado final Paulo Gastão, da PGMais.
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A “ALMA” DO NEGóCIO
Escola IDPC lança seu Curso
de Ficha Técnica para ajudar
os panificadores a garantirem
segurança e melhor lucratividade
em seus cardápios nas padarias.

O

s profissionais que trabalham no ramo

chas Técnicas de todos os produtos que elas oferecem é

de alimentos sabem da importância de

essencial para o controle de muitas áreas. E elas podem

se manter um controle rígido dos custos

ser de diferentes tipos”, ressalta Diogo Ewerton Martins

dos pratos disponíveis no seu cardápio de

da Silva, professor do novo curso da Escola IDPC, descre-

produtos, a fim de aumentar a lucratividade e manter

vendo alguns tópicos da programação do novo curso.

o crescimento do negócio. Para isso, seguem à risca o

Assim, Diogo explica que existe a Ficha Técnica Ope-

uso da Ficha Técnica, um sistema simples que permite

racional, que tem como objetivo identificar os ingredien-

calcular o custo correto das receitas com base em um

tes que serão usados, suas quantidades, possíveis subs-

controle da utilização de insumos, o que tem impacto

titutos e as técnicas de preparo, garantindo qualidade e

direto no modo de preparo desses itens, otimizando os

uniformidade em todos os preparos, apenas terá dados

resultados da empresa.

referentes ao preparo do prato.

A Ficha Técnica é um procedimento que deve ser ado-

Por sua vez a Ficha Técnica Gerencial tem foco na ges-

tado por todos os panificadores, independentemente do

tão do negócio e, por isso deve conter informações como

tamanho da padaria. Dessa maneira, esses conseguem

quantidade de ingredientes, cotação com fornecedores,

saber qual é o custo efetivo de cada produto, o que ajuda

ingredientes substitutos e suas devidas cotações, mão de

na precificação, na montagem do menu, no controle de

obra envolvida, custos envolvidos na preparação do pra-

insumos e na organização da rotina produtiva da casa. Ou

to, valor do prato, impostos que recaem sobre o preparo,

seja, fazer uma ficha técnica é o primeiro passo para um

margem de lucro e custo final do produto.

bom gerenciamento do seu empreendimento.

“Já a Ficha Técnica no Processo de Compras auxilia o

Infelizmente, entretanto, muitas padarias ainda fazem

panificador a estimar as quantidades de ingredientes e

esse cálculo tomando por base apenas o ticket médio, isto

insumos a serem utilizados ao longo de uma semana ou

é, dividem o montante ganho pela quantidade de clientes

um mês na padaria, o que ajuda a ter uma visão clara do

do dia. Essa prática é errada, pois não traz um balanço fiel

controle de estoque, proporcionando a ele a possibilidade

do que está acontecendo na sua empresa. Para solucionar

de negociar melhores preços com seus fornecedores, bem

esse problema – e atendendo aos pedidos de muitos pa-

como de planejar e projetar com mais segurança e preci-

nificadores –, a Escola IDPC do SAMPAPÃO acaba de de-

são a margem de lucro na vida financeira do seu negócio

senvolver o Curso de Ficha Técnica, que passa a integrar

e o melhor entendimento de seu setor de compras”, des-

a sua já ampla grade de treinamentos a disposição desses

taca o Prof. Diogo.

profissionais e de seus colaboradores.

Para mais informações e consulta de datas e horários do novo Curso de Ficha Técnica, acesse o site do

DIFERENTES TIPOS, GRANDES BENEFíCIOS

SAMPAPÃO ou fique de olho nas “Agendas de Cursos” que

“A importância de desenvolver e de ter na padaria as Fi-

também divulgamos sempre aqui na Revista IPC!
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DATA

DIAS

HORÁRIO

MAIO

Salgados Fritos e Assados (20h)
Variedades de Pão de Forma (12h)
Atendimento ao Cliente (15h)
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h)
Responsável Técnico (20h)
Noções em Panificação (112h)
Doces Finos (15h)
Qualidade do Pão Francês (20h)
Pães Flavorizados (8h)
Festa Junina (9h)
Pães Rústicos Internacionais (20h)
Técnicas de Congelamento de Pães (12h)
Técnicas da Glaçagem (9h)
Macarons (8h)
Festival de Pães Doces (12h)
Petit Gateau (4h)
Tortas de Vitrine (12h)
Sopas e Caldos (12h)
Bolo de Rolo (6h)
Festa Junina (9h)
Tábuas de Frios (3h)
Tábuas de Frios (3h)
Massas, Recheio e Coberturas (9h)
Sopas e Caldos (12h)
Interpretação de Laudo de Farinha (9h)
Brigadeiro Gourmet (12h)
Brigadeiro Gourmet (12h)
Petit Gateau (4h)
Tábuas de Frios (3h)

06/05 à 10/05
06/05 à 08/05
06/05 à 10/05
06/05 à 07/05
06/05 à 10/05
06/05 à 19/06
06/05 à 10/05
06/05 à 10/05
09/05 à 10/05
13/05 à 15/05
13/05 à 17/05
13/05 à 15/05
13/05 à 15/05
16/05 à 17/05
15/05 à 17/05
17/mai
20/05 à 22/05
20/05 à 22/05
20/05 à 21/05
22/05 à 24/05
23/mai
23/mai
27/05 à 29/05
27/05 à 29/05
27/05 à 29/05
27/05 à 29/05
27/05 à 30/05
30/mai
30/mai

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

08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
15:00h às 18:00h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:00h
15:00h às 18:00h
14:30h às 18:30h
08:30h às 12:30h
09:00h às 12:00h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
18:30h às 21:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
17:30h às 21:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
18:30h às 21:30h
18:30h às 21:30h
09:00h às 12:00h
15:00h às 18:00h
09:00h às 12:00h
08:30h às 12:30h
09:00h às 12:00h
14:30h às 18:30h
18:30h às 21:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 11:30h

JUNHO

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2019!
CURSO

Especial de Massa Folhada (15h)
Pães Internacionais (12h)
Atendimento ao Cliente (15h)
Interpretação do Laudo de Farinha (9h)
Pães Rústicos Internacionais (20h)
Festa Junina (9h)
Macaron (8h)
Massas, Recheios e Coberturas (9h)
Qualidade do Pão Francês (20h)
Qualidade do Pão Francês (20h)
Técnica da Glaçagem (9h)
Festival de Brownie (8h)
Especial de Bem Casado. Bem Nascido e Batizados (4h)
Bolo de Rolo (6h)
Bolo de Rolo (6h)
Naked Cake (9h)
Variedades de Pão de Forma (12h)
Pães Internacionais (12h)
Brigadeiro Gourmet (12h)
Tortas de Vitrine (12h)
Fermentação Natural (16h)
Pães Italianos (12)
Tortas de Vitrine (12h)
Massas Recheios e Coberturas (9h)
Tábuas de Frios (3h)
Petit Gateau (4h)
Tábuas de Frios (3h)
Petit Gâteau (4h)

03/06 à 07/06
03/06 à 05/06
03/06 à 07/06
03/06 à 05/06
03/06 à 07/06
03/06 à 05/06
06/06 à 07/06
10/06 à 12/06
10/06 à 14/06
10/06 à 14/06
10/06 à 12/06
10/06 à 11/06
13/jun
13/06 à 14/06
13/06 à 14/06
17/06 à 19/06
17/06 à 19/06
17/06 à 19/06
17/06 à 19/06
24/06 à 26/06
24/06 à 27/06
24/06 à 26/06
24/06 à 26/06
24/06 à 26/06
27/jun
27/jun
27/jun
27/jun

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

09:00h às 12:00h
08:30h às 12:30h
15:00h às 18:00h
15:00h às 18:00h
08:30h às 12:30h
18:30h às 21:30h
17:30h às 21:30h
08:30h às 11:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
15:00h às 18:00h
17:30h às 21:30h
08:30h às 12:30h
15:00h às 18:00h
18:30h às 21:30h
08:30h às 11:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14h30 às 18h30
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14h30 às 18h30
14h30 às 18h30
18:30h às 21:30h
08:30h às 11:30h
14h30 às 18h30
15:00h às 18:00h
17:30h às 21h30h

Obs.: As datas e horários poderão sofrer alterações. As turmas poderão ser
canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos. Para não perder
a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva. Obedecemos a
ordem de ligação dos interessados.
Escola IDPC
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Maiores informações e inscrições: Secretaria – I.D.P.C.
Endereço: Rua Santo Amaro,313 – Bela Vista – Centro
Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: secretaria@fundipan.org.br / Site: www.sindipan.org.br
@escola idpc

95898-4448
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Gourmet / DIA DAS MÃES & FESTAS JUNINAS

MUITO AMOR E FESTA PELO AR
Para esta edição da Revista IPC, a Escola IDPC selecionou quatro receitas
especiais para você incrementar o menu de opções de sua padaria para duas
comemorações super importantes nos meses de maio e junho: o Dia das Mães
e as Festas Juninas. Confira, ofereça aos seus clientes e boas vendas para você!

PÃO DE QUEIJO
COM CALABRESA
Rendimento: 35 unidades com 40g cada.
Ingredientes
Polvilho Azedo
Queijo Meia Cura
Ovos
Leite
Óleo
Calabresa Triturada

Porcent. (%)
100
46
40
40
37
20

Quant. (g/ml)
500
230
200
200
185
100

Processo de fabricação:
1.
2.
3.
4.
5.

Pesar todos os ingredientes da receita
Levar ao fogo o óleo, o leite e o sal e deixar ferver.
Após fervura, juntar a mistura ao polvilho azedo para escaldar. Deixar esfriar.
Junte os ovos um a um e, por último, o queijo e a calabresa. Misturar bem a massa.
Modelar os pães em bolinhas com 40g cada e assar em forno lastro a 180ºC por
aproximadamente 20 minutos, ou no turbo por 25 minutos.

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 147kcal = 617kJ
Carboidratos 12.9g
Proteínas 4.2g
Gorduras Totais 8.7g
Gorduras saturadas 2.3g
Gorduras Trans 0g
Fibra alimentar Menor ou igual
a 0.5g
Sódio 174mg

%VD(*)
7%
4%
6%
16%
10%
VD não estabelecido
0%
7%

(*) % 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

BOLO PAÇOCA
Rendimento: 1 bolo com 2,5kg
aproximadamente.
massa
Ingredientes
Farinha de Trigo
Ovos
Leite
Açúcar
Paçoca
Óleo
Fermento Químico

Porcent. (%)
100
62
62
50
50
30
4

Quant. (g/ml)
800
500
500
400
400
250
30

Recheio
Processo de fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em um bowl, misturar todos os ingredientes secos da
receita.
3. Misturar os ingredientes líquidos e mexer bem com fuet,
até obter uma massa homogênea.
4. Despejar a massa em forma untada ou forrada com papel
manteiga.
5. Assar a 180ºC por aproximadamente 35 minutos.
6. Esperar esfriar e rechear com o doce de leite. Cobrir com o
leite condensado e a paçoca triturada.

Ingredientes
Doce de Leite

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100% 500

Cobertura
Ingredientes
Leite Condensado
Paçoca Triturada

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100% 400g
q.b.

Informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 261kcal = 1.096kJ
Carboidratos 38.2g
Proteínas 5.6g
Gorduras Totais 9.7g
Gorduras saturadas 2.5g
Gorduras Trans 0g
Fibra alimentar 0.5g
Sódio 165mg

%VD(*)
13%
13%
7%
18%
11%
VD não estabelecido
2%
7%

(*)% 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Gourmet / DIA DAS MÃES & FESTAS JUNINAS

CIABATTA COM
SEMENTES DE CHIA
Rendimento: 53 peças com 125g cada.
Esponja
Ingredientes
Farinha de Trigo
Fermento Natural
Fermento Seco
Água

Porcent. (%)
40
10
0,7
28

Quant. (g/ml)
1.200
300
25
840

Porcent. (%)
60
10
10
6
5
4
3
2,5
2,0
1,5
48

Quant. (g/ml)
1.800
300
300
200
150
120
90
75
60
45
1.450

Reforço

Processo de fabricação:
Esponja:
1. Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da
água.
3. Adicionar a água aos poucos.
4. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta.
5. Retirar da masseira, colocar a massa em um caixa
plástica, cobrir com filme plástico e deixar fermentar por
60 minutos ou até a esponja dobrar de volume.

Reforço:
1. Pesar todos os ingredientes do reforço, inclusive a água.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na
masseira, com exceção da água.

3. Adicionar a água aos poucos.
4. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).
5. Misturar por 5 minutos na velocidade rápida (2)
ou até formar o ponto de véu.
6. Colocar a massa em um recipiente plástico (alto)
untado com azeite.
7. Cobrir a massa. Deixar descansar até dobrar de
volume.
8. Dividir a massa em uma mesa pulverizada com
bastante farinha.
9. Colocar na assadeira e assar em forno a 160ºC
por 30 a 35 minutos, aproximadamente.

Ingredientes
Farinha de Trigo
Clara de Ovos
Fermento Natural
Semente de Chia
Farelo de Trigo
Margarina sem Sal
Leite em Pó
Sal
Açúcar Refinado
Melhorador
Água

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 125kcal = 522kJ
Carboidratos23g
Proteínas4,2g
Gorduras Totais 1,8g
Gorduras Saturadas 0,47g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 2,8g
Sódio 302mg

%VD(*)
6%
8%
6%
3%
2%
VD não estabelecido
11%
13%

(*)% 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

CAKE DE MARACUJÁ
Rendimento: 1 bolo com
aproximadamente 1kg.
massa
Ingredientes
Farinha de Trigo
Açúcar
Leite Integral
Ovos
Óleo
Fermento Químico

Porcent. (%)
100
83
77
66
33
6

Quant. (g/ml)
450
375
350
300
150
30

Creme de Maracujá

Processo de fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes da formulação.
2. Para o bolo, bater em batedeira e colocar em forma untada no forno pré-aquecido a
180ºC, por aproximadamente 30 minutos.
3. Para o creme, hidratar a gelatina na água e reservar.
4. Processar a manga e reservar.
5. Bater o creme de leite fresco com açúcar até ficar consistente.
6. Misturar a gelatina com a ganache e a manga.
7. Juntar o iogurte com a chia e misturar o restante dos ingredientes. Mexer bem e levar
para o refrigerador por aproximadamente 1 hora.
8. Aplicar sobre o bolo.

Ingredientes
Porcent. (%)
Ganache Chocolate Branco 100
Creme de Leite Fresco
100
Manga in natura
67
Iogurte Natural
57
Água
13
Açúcar
10
Semente de Chia
5
Gelatina em Pó sem Sabor 3

Quant. (g/ml)
300
300
200
170
40
30
15
10

Informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 161kcal = 674kJ
Carboidratos22g
Proteínas2g
Gorduras Totais 7,1g
Gorduras Saturadas 2,7g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,8g
Sódio 88mg

%VD(*)
8%
7%
3%
13%
12%
VD não estabelecido
3%
4%

(*)% 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.

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.
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nUtriÇÃo & saÚde / HiGieniZaÇÃo

COMO HIGIENIZAR
FRUTAS E VERDURAS

NA PADARIA

É lei, e também
muito importante
que você divulgue
esses cuidados
a todos os seus
colaboradores.

G

arantir a oferta de produtos de qualidade aos

fecções que a má higienização de itens da linha hortifrúti

clientes e ao mesmo tempo seguir todas as

pode trazer para os consumidores.

regulamentações impostas pelos órgãos fis-

Por isso, se você tem um negócio no ramo alimentí-

calizadores é algo essencial para as padarias,

cio, é fundamental estar atento às legislações que regula-

bem como para todos os outros estabelecimentos que

mentam as maneiras de higienizar alimentos, principal-

operam no foodservice. Entre essas normas, destaca-se a

mente à Resolução RDC 216/2004. Desde que entrou em

higienização dos hortifrútis, segundo a Agência Nacional

vigência, essa legislação precisa ser seguida à risca pelos

de Vigilância Sanitária (Anvisa), que prevê aquilo que é

estabelecimentos que manipulam e comercializam ali-

necessário para limpar frutas, legumes e hortaliças para

mentos. Por isso, é muito importante que os proprietários

o consumo. Tal regulamentação foi estudada e sugerida

de padarias a divulguem a todos os seus colaboradores,

por pessoas especializadas na área de saúde, consideran-

com a finalidade de que ela possa ser bem compreendida

do uma série de fatores, como a prevenção a doenças e in-

e aplicada por todos no dia a dia.
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LAVAGEM CORRETA

de validade para o consumo ou preparo para ser servido

A higienização dos itens de hortifrúti começa na organi-

no restaurante. No caso do transporte ser de longa dis-

zação do local em que esse processo é feito. Desse modo,

tância – e, por isso mesmo, que demora para ser feito –,

o ambiente precisa ser muito bem limpo e organizado,

os recipientes de armazenamento devem ser colocados

com a higienização sendo renovada sempre ao final das

em caixas térmicas apropriadas. Além disso, o veículo em

atividades realizadas diariamente. Também é exigido que

que o transporte é realizado precisa ser higienizado e ter

os pisos, paredes e teto sejam bem conservados, ou seja,

uma cobertura para proteção dos alimentos.

não apresentem rachaduras, mofos, infiltrações ou partes
com descascamentos, de modo que não ocorram contaminações nos alimentos por conta de problemas desse
tipo. Outro ponto a ser observado é em relação às caixas
de gordura e o esgoto, que jamais devem ficar no ambiente interno. O local ideal para ambos é do lado de fora da
cozinha do estabelecimento.
O preparo dos alimentos deve ser feito com muito esmero. Para isso, é preciso que os cozinheiros e os auxiliares de cozinha lavem bem as mãos antes e depois da
manipulação dos alimentos, sobretudo na manipulação
dos hortifrútis, que são mais suscetíveis à contaminação.
E a lavagem é uma parte importante no processo e deve
ser feita com água corrente e potável. Em seguida, deve
uma solução de água misturada com uma colher de sopa

GUIA PRÁTICO DE HIGIENIzAÇÃO
DE HORTIFRÚTIS

de hipoclorito de sódio para 1 litro (diluição de 200ppm).

Alimentos como frutas, legumes e hortaliças devem

ser feito o mergulho das frutas, legumes e hortaliças em

ser higienizados, tendo em vista que esses podem ser
COzIMENTO E TRANSPORTE

consumidos crus. A correta higienização elimina os

A atenção também deve ser dada para o cozimento des-

micróbios patogênicos e os parasitas. Para higieniza-

ses alimentos, que devem ser preparados em temperatu-

ção de hortaliças, frutas e legumes:

ras altas, de no mínimo 70°C, para que microrganismos,

1.

como vírus e bactérias, que possam estar contaminando

Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades
deterioradas.

os alimentos, não sobrevivam. Ainda sobre as Boas Práti-

2. Lave em água corrente vegetais folhosos (alface,

cas para higienizar os alimentos, é recomendado que seja

escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a folha, e frutas

evitado o contato entre alimentos crus e cozidos. Além
disso, deve-se ter o cuidado de não utilizar os mesmos
utensílios de cozinha para manipular esses alimentos,
sem que haja a devida higienização.
Por sua vez, o transporte de alimentos com hortifrútis
já preparados também necessita de cuidados especiais.
Entre os principais, destaca-se a necessidade do armazenamento em recipientes muito bem vedados, para que
substâncias poluentes não entrem em contato com o
transportado. Também é importante que esses recipientes sejam identificados com etiquetas com o nome dos

e legumes um a um.
3. Colocar de molho por 10 minutos em água clorada,
utilizando produto adequado para este fim (ler o
rótulo da embalagem), na diluição de 200ppm (1
colher de sopa para 1 litro).
4. Enxaguar em água corrente os vegetais folhosos
folha a folha, e frutas e legumes um a um.
5. Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos
pratos com as mãos e utensílios bem lavados.
6. Manter sob refrigeração até a hora de servir.
Fonte: BRASIL. CGPAN/SAS/Ministério da Saúde. Guia Alimentar para
a População Brasileira: Promovendo a alimentação saudável, 2005.

alimentos, a data em que eles foram preparados e o prazo
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / BIG BREAD PRIME

Fotos Tadeu Sakagawa

O DIFERENCIAL DO
DIFERENCIAL
Localizada numa
das regiões
mais nobres da
capital paulista,
a Big Bread Prime
inaugura um
novo conceito de
padaria.
PRIME. Compromisso
de fazer sempre o
melhor para o cliente.

o

s moradores e frequentadores de um dos
bairros mais tradicionais e, ao mesmo tempo, mais modernos da capital paulista, ganharam um presente muito especial em ou-

tubro do ano passado, com a inauguração da Big Bread
Prime, mais uma padaria do Grupo Big Bread, localizada
na Av. Lacerda Franco, 548.
E por quê “Prime”? “Bem, porque nossa padaria tem
o compromisso de fazer sempre o melhor para o cliente.
‘Prime’ porque essa é a nossa verdadeira filosofia de trabalho, ou seja, entregar a todo mundo que entra na padaria
Carvalho, proprietário do empreendimento, informando,

FOODSERVICE.
Espaço para 165 lugares e
buffet com 10m lineares.

ainda, que unidade da Big Bread no bairro do Tatuapé tam-

andares, integrando dois subsolos de estacionamento

bém recebeu a denominação “Prime”, graças ao seu padrão

com 44 vagas de garagem coberta, onde também ficam

singular de atendimento, qualidade de produtos e ambien-

a cabine primária, gerador e caixa d’água; 450m2 de piso

te familiar que se tornaram marcas registradas rede.

de loja, muito aconchegante e bem decorada, com 165 lu-

uma experiência única e transformadora”, explica Luciano

O prédio tem 2.500m2 de área total, divididos em seis
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gares nas mesas, na qual ainda se destacam o Empório

Prime – um espaço para a oferta de produtos importados,
como vinhos, geleias e embutidos –, bem como uma ampla área externa para fumantes e para pessoas que vêm
para a padaria com seus pets; um andar inteiro de indústria, com equipamentos de última geração; dois andares
para escritório, estoque e câmaras; e uma cobertura muito bem organizada, com diversos tipos de maquinários.
AMIGA DA TECNOLOGIA

Na Big Bread Prime da Aclimação, os clientes encontram
um buffet permanente com dez metros lineares, com diversos itens deliciosos à escolha nos horários do café da

O BAIRRO DA
BIG BREAD PRIME
O bairro da Aclimação, na região central de São Paulo, é
um cantinho nobre da capital paulista e oferece ótima
qualidade de vida e comodidade aos seus moradores,

manhã, almoço e jantar. “Além do nosso lado de padaria

não apenas por sua excelente localização geográfica,

‘tradicional’ – com oferta de uma extensa variedade de

como também pelo clima ameno e tranquilo que apre-

pães, tortas, bolos, doces, salgados, pizzas, frios e sopas

senta. Localizado entre a Rua Vergueiro e a Avenida Lins

–, temos nessa nova casa alguns produtos diferenciados,

de Vasconcelos, é cortado pela Av. da Aclimação, onde

tais como sushis e sashimis (temos muitos clientes de ori-

se encontra o Parque da Aclimação, que, além de ser

gem oriental no bairro), hambúrgueres artesanais e, ainda, mais de duas dezenas de sabores de gelato italiano,
produzidos aqui mesmo na casa, e ‘exportados’ também
para nossa unidade do Tatuapé”, conta Luciano.
Além de tudo isso, a Big Bread Prime mantém um ca-

uma ótima opção de lazer para os momentos livres, foi
determinante no desenvolvimento da região e responsável pelo início de sua história, que remonta ao final
do século 19. Vivendo agora sua terceira onda de crescimento urbano e imobiliário, iniciada na década de 1970,
hoje a Aclimação é um bairro de classe média alta, de

lendário rotativo de promoções e festivais comemorati-

fácil acesso e bem próximo à Av. Paulista, que faz divisa

vos, bem como um cardápio de encomendas recheado de

com bairros importantes da capital paulista, tais como

opções – que podem ser solicitadas online, por meio de um

o Paraíso, a Liberdade e a Vila Mariana.

aplicativo próprio – e serviço de delivery com o suporte de
parceiros. “No início, meu pai, o Lourenço Carvalho, que
me ensinou tudo que sei de padaria, tinha certa resistên-

do contrário, porque como boa parte de nosso público é

cia à introdução do aplicativo e do delivery compartilha-

composto por jovens acostumados com a tecnologia digi-

do com os clientes, porque julgava que isso iria inibir o

tal, isso acaba gerando comodidade para eles. Afinal, se

hábito de vir até a padaria. Mas eu consegui convencê-lo

a gente não tiver aplicativos e delivery, essas pessoas vão
acabar indo para outra padaria na qual esses serviços são
oferecidos, não é mesmo?”, contextualiza Luciano, com
muita razão e propriedade, diga-se.
Se a padaria mudou muito ao longo dos últimos anos,
a Big Bread Prime da Aclimação representa a materialização do presente e do futuro desse tipo de estabelecimento
num só lugar, com qualidade e atendimento de primeira.
“Tenho muito prazer em comandá-la, e em vir para cá
todos os dias para motivar nossa equipe de colaboradores
e conversar com os clientes. Todo dia é uma coisa nova.
E essa percepção positiva já está até inspirando minha filhinha de quatro anos, que quando chega por aqui já vem

LUCIANO.
Todo dia é uma coisa
nova na padaria.

chamando a casa de ‘minha padaria’”, conclui Luciano,
abrindo um largo sorriso.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / VILLAGE GREEN

Fotos Tadeu Sakagawa

PAIXÃO PELO QUE FAZ
É TUDO DE BOM

TEM DE TUDO.
A loja não é muito grande,
mas oferece uma enorma
variedade de produtos.

c

Localizada a poucos
metros da saída
28,5 da Rodovia
Raposo Tavares,
sentido interior, a
Village Green é um
exemplo vivo de
como o amor pelos
negócios e o respeito
aos clientes fazem
toda a diferença na
panificação.

hegar à Padaria Village Green, situada no nº
810 da Estrada Fernando Nobre, no bairro do
Parque Rincão, no município de Cotia, além
de muito fácil é super agradável. A primeira

vista, o lugar tem aquele visual simples e despojado, bem
típico dos comércios do interior. Mas é só entrar na casa
para se deparar com uma enorme variedade de produtos,
concentrados num espaço de loja relativamente pequeno, mas extremamente aconchegante e bem distribuído,
onde o cliente encontra praticamente de tudo, seja na
oferta das prateleiras e vitrines, seja no balcão da copa e
café em “L”, recoberto de granito – assim como o piso – e
laterais de madeira decorada.

QUALIDADE. Segundo os
frequentadores, o pão da
Village é o melhor da região.

Famosíssima na região pela qualidade dos pães e pelo

do também bastante conhecido Templo Zu Lai, o maior

atendimento sempre cordial dado aos clientes, a casa é

templo budista da América Latina, que fica a cerca de 700

frequentada principalmente pelos moradores dos diver-

metros, seguindo na mesma estrada.

sos condomínios de médio e alto padrão instalados em

No comando da Village Green está o simpático casal

sua vizinhança, bem como pelas pessoas que trabalham

Paulo César Otero Ramos e Maria Aparecida Ferreira Ote-

nas várias empresas no entorno, e, ainda, pelos visitantes

ro, que faz questão de recepcionar todos que entram pela
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MARIA APARECIDA
E PAULO. Parceria na
vida e nos negócios
que deu muito certo.

padaria com um sorriso no rosto. “Esse é o nosso jeito. Temos o prazer de atender bem todo mundo que chega por
aqui. E esse prazer também faz parte do dia a dia dos nossos colaboradores. Tem uns aqui que é só o cliente cruzar
a porta, que eles lembram do café preferido da pessoa,
antes mesmo de ela pedir”, conta Paulo, que desde adolescente começou a entender a psicologia do “freguês”
trabalhando em restaurantes no bairro nobre dos Jardins,
na capital paulista.
uma área de restaurante às instalações atuais de 150m2
HERANÇA APAIXONANTE

da padaria, eles também se preparam para inaugurar

E a panificação: como foi que a farinha entrou na veia e não

uma nova casa no segundo semestre deste ano, mais mo-

saiu mais? Paulo explica que foi uma “herança” da esposa,

derna e com o dobro do tamanho, situada a 8 quilômetros

que começou a partilhar assim que casou com Maria Apa-

adiante na mesma estrada, já no município de Jandira.

recida. “Minha família é de espanhóis, e a dela de portu-

“Ela vai se chamar Bellevue – que, aliás, é a razão so-

gueses e toda de padaria. Assim, logo depois do casamen-

cial da Village Green, que é o nome fantasia da casa –, e

to, já vim aqui para Cotia, tocar a Village Green. Chegando

está prontinha e preparada para receber os clientes com a

aqui, eu não entendia nada de pão. Ela foi me ensinando, e

mesma qualidade de produtos e serviços da Village, e com

acabei me apaixonando pelo negócio. Compramos a casa

o mesmo atendimento de primeira dispensado à cliente-

em 2001 e, desde então, passei a fazer vários cursos – in-

la. “Lá, vamos investir em novidades e tendências, inten-

clusive na Escola IDPC do SAMPAPÃO – e a visitar feiras

sificando e oferecendo ao público muito daquilo que já

nacionais e internacionais para me aperfeiçoar. E, hoje, por

temos e estamos experienciando na Village Green, como

aqui, a coisa funciona assim: eu cuido da produção, e a

a fabricação de pães de fermentação natural, de produtos

Maria Aparecida da administração e finanças. Assim, eu

e saudáveis, como lanches integrais e veganos, e muito

me divirto no trabalho e ela paga as contas”, brinca Paulo.

mais, dentro, é claro, de nossa proposta de adequação de

Em termos de negócios, contudo, o casal quer mais.

mercado”, finaliza Paulo, sem esconder a ansiedade de fa-

Com a segurança de quem ama o que faz, Paulo e Maria

zer a inauguração.

Aparecida têm muitos planos de expansão de seus negócios. Enquanto aguardam a liberação de um alvará de
reforma e ampliação da Village Green, a fim de anexar

A CIDADE DA GREEN VILLAGE
Cotia é um município paulista, situado na microrregião
de Itapecerica da Serra, na Zona Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. O nome da cidade é derivado
da palavra “koty”, que no idioma m’byã (guarani) significa “ponto de encontro”. O povoado que deu origem à
então Freguesia da Cutia foi rebatizado pelos jesuítas de

com “o”: Cotia. Graças ao seu crescimento urbano desde

Caminho de São Tomé (século 16), e que depois ficou co-

então, o município é hoje um dos mais ricos e desenvolvi-

nhecido como Caminho das Tropas (período colonial). A

dos da região à qual pertence, e vem passando por uma

freguesia deu lugar a Vila de Cutia na segunda metade do

expansão de bairros residenciais, nos quais vêm se ins-

século 18, até que em 19 de dezembro de 1906, foi eleva-

talando muitos condomínios, entre eles alguns luxuosos,

da à categoria de município, com o atual nome, grafado

principalmente na região nobre da Granja Viana.
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jurídico cível / QUEDA DE ENERGIA

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

Qual a responsabilidade
da Concessionária
de energia elétrica
em decorrência de
ausência prolongada
do produto oferecido
por ela?

GGN

DESVENTURAS EM SÉRIE.
Somente na primeira semana de
fevereiro cerca de 500 árvores
caíram na cidade, muitas
provocando interrupções de
energia elétrica.

A REPARAÇÃO DE DANOS EM
DECORRÊNCIA DE QUEDA DE ENERGIA

A

capital paulista enfrentou, mais uma vez, durante

go 37, os princípios norteadores da Administração Públi-

os meses de janeiro, fevereiro e março, o poder de

ca direta e indireta: “Art. 37. A administração pública direta

destruição das chuvas que caíram sobre a metrópole. So-

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

mente na primeira semana do mês de fevereiro de 2019

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da le-

aproximadamente 500 árvores caíram na cidade de São

galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Paulo, muitas delas provocando interrupções de energia

Em que pese o fato de a Concessionária não fazer par-

elétrica por vários dias em diversos bairros. E a lentidão

te da Administração Direta, é patente que deve seguir os

do Poder Público em retirar as árvores caídas, bem como a

mesmos princípios que regem a Administração Pública. A

falta de eficiência das concessionárias de energia elétrica

Resolução nº 456 da Agência Nacional de Energia Elétrica

somente agravaram o problema.

dispõe da seguinte forma: “Art. 95. A Concessionária é res-

Todo esse cenário provoca muitos dissabores a todos,

ponsável pela prestação de serviço adequado a todos os consu-

em especial ao setor de panificação e confeitaria. Não são

midores, satisfazendo as condições de regularidade, generalida-

raros os casos de empresários que são obrigados a fechar

de, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade

suas empresas por alguns dias, suportando considerável

das tarifas e cortesia no atendimento, assim como prestando

prejuízo financeiro. Os prejuízos materiais vão mais além,

informações para a defesa de interesses individuais e coletivos.”

com a perda de grande parte da produção e de produtos
perecíveis em estoque.

Deve ser atentado que o vocábulo “eficiência” sofre de
várias acepções, e que, ao ser cristalizado como princípio

Diante disso, quem arca com o prejuízo? Qual a res-

jurídico, receberá novas características, gerando, tam-

ponsabilidade da Concessionária de energia elétrica em

bém, inúmeros conceitos do princípio da eficiência, os

decorrência de ausência prolongada do produto oferecido

quais podem acabar sendo manipulados por conotações

por ela? É o que iremos esclarecer a seguir.

ideológicas e não jurídicas.
De outra monta, temos o conceito do princípio da efi-

DA RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS E A

ciência posto por Alexandre Moraes: “Assim, princípio da

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

eficiência é o que impõe à administração pública direta e indireta

A Constituição Federal de 1988 disciplinou, em seu arti-

e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exer-
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cício de suas competências de forma imparcial, neutra, transpa-

CONCLUSÃO

rente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca

Portanto, concluímos afirmando que existe sim, a res-

da qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e morais

ponsabilidade da Concessionária quanto a prejuízos de-

necessários para melhor utilização possível dos recursos públi-

correntes de ausência prolongadas de energia elétricas,

cos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior

sendo passível uma eventual ação judicial visando à re-

rentabilidade social.” (MORAES, Alexandre de. Reforma Ad-

paração dos prejuízos citado. Porém, tendo em vista a gra-

ministrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São

vidade dos fatos ocorridos, principalmente na cidade de

Paulo: Atlas, 1999.)

São Paulo na primeira semana de janeiro, não podemos

Temos então que, em caso de ausência prolongada de

descartar que as concessionárias apelem em sua defesa,

energia elétrica, a Concessionária não seguiu os princí-

para a fortuidade do evento, ou seja, a imprevisibilidade

pios constitucionais que deveria seguir, ou seja, não atin-

deste com a consequente queda de um número elevado

giu a necessidade para a qual fora contratada, deixando

de árvores e postes, que dificultaram os trabalhos de re-

de atender às demandas dos consumidores, deixando-os

cuperação da energia elétrica.

sem qualquer explicação e com a clara possibilidade de
sofrerem prejuízo em razão de sua inércia.

Mas, levando em consideração a repetição anual desses eventos, sempre na mesma época, nos parece que as
concessionárias tratam o assunto com certa desídia, não

A APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO

investindo no aumento das equipes, não investindo no

A Lei n° 8.987/1995, que rege a matéria em discussão, dis-

aterramento da fiação (alegam que há um alto custo), em

põe da seguinte forma: “Art 6º Toda concessão ou permissão

suma, não dando a devida atenção ao problema, ou acre-

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimen-

ditando que no próximo verão esses eventos não ocorre-

to dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas

rão por uma graça da natureza.

pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3º Não se caracteriza

O panificador prejudicado que desejar buscar em

como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação

juízo eventual reparação dos danos causados deve ter

de emergência ou após prévio aviso, quando: I – motivada por

em mente que o Poder Judiciário é quem decidirá se os

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações”

eventos decorrentes das chuvas que caíram sobre a ci-

Nas razões que justificam a interrupção no serviço de

dade são passíveis de reparação ou não. Trata-se de uma

distribuição de energia elétrica não se encontra a hipóte-

ação que pode trazer algum risco de infortúnio em razão

se que estamos debatendo, ou seja, a falha na prestação

da dimensão do evento. Em condições normais, ou seja,

do serviço e a demora no atendimento ao usuário. A res-

em eventos sem a dimensão dos ocorridos na primeira

ponsabilidade civil do Estado e das prestadoras de servi-

semana de janeiro, a chance de êxito de uma ação dessa

ço público é considerada matéria constitucional. A Carta

natureza é grande.

Magna adotou a teoria da responsabilidade estatal sob a

Importante o panificador que decidir buscar o cami-

modalidade do risco administrativo, o que não importa

nho do Poder Judiciário visando à reparação de eventuais

em diferenciação em relação à teoria do risco, que é a que

danos, ter em mãos todas as notas dos produtos adquiri-

mais se identifica com a responsabilidade objetiva admi-

dos e que foram perdidos, fotos desses itens, bem como á

nistrativa adotada pela Constituição Federal, consoante

importante demonstrar contabilmente, de forma clara e

os princípios da igualdade dos ônus e encargos sociais.

precisa, o movimento diário do estabelecimento nos dias

No plano da responsabilidade objetiva, o dano sofrido

anteriores ao evento e nos posteriores, para se chegar a

pelo administrado tem como causa a atividade adminis-

uma média de faturamento. O Departamento jurídico do

trativa, sendo incompatível, portanto, com a concepção

SAMPAPÃO está pronto para fornecer toda a assistência

de culpa administrativa. A questão se desloca para a in-

ao panificador.

vestigação da causalidade referente ao evento danoso,
sem perder de vista a regularidade da atividade pública,
a anormalidade da conduta do ofendido, a eventual fortuidade do acontecimento, na determinação do que seja

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.

o dano injusto, pois só este merece reparação.
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jurídico TRABALHISTA / INTERVALO INTERJORNADA

Por Marcelo Ramos de Andrade

INTERVALO PARA REFEIÇÃO E DESCANÇO

StockFree

Nova modulação legal permitiu que o SAMPAPÃO negociasse com o
Sindicato dos Trabalhadores a possibilidade de redução do intervalo
para refeição de descanso.

O

Artigo 71 da CLT prevê o intervalo obrigatório para re-

dade da redução do intervalo intrajornada por Acordo ou

feição e descanso, denominado intervalo intrajorna-

Convenção Coletiva de trabalho, desde que preenchidos

da, com o objetivo de recompor o organismo do trabalhador. Os limites determinados pelo Artigo são os seguintes:

determinados requisitos.
O TST declarou que referida Portaria nº 42, editada
pelo Poder Executivo, estava em desacordo com o que dis-

JORNADA

INTERVALO

punha o Artigo 71 em seu parágrafo 3º da CLT, por ser a

De até 4 horas

Não é obrigatório

norma federal hierarquicamente superior, retornando à

De 4 a 6 horas

Mínimo de 15 min.

condição de ser apenas possível a redução do intervalo

Superior a 6 horas

Mínimo de 1h, no limite de até 2h

intrajornada, por meio de autorização expressa e individual do Ministério do Trabalho para cada empresa. Na

O dispositivo Celetista por meio do qual o intervalo

sequência, já em 2010, Ministério do Trabalho ainda pu-

para refeição poderá ser reduzido, mediante autorização

blicou a Portaria nº 1.095, que revogou a Portaria nº 42,

expressa do Ministério do Trabalho – desde que cumprida

determinando a autorização expressa e individual para

a exigência de realização de inspeção e laudo específico,

a redução do intervalo intrajornada, também sem qual-

sobre as condições e estrutura da empresa – praticamen-

quer eficácia prática. Essas inserções do Poder Executivo,

te caiu em desuso, dada a impossibilidade de os agentes

por meio do Ministério do Trabalho e suas Portarias gera-

públicos do órgão realizarem a inspeção, tratando-se de

ram absoluta insegurança jurídica, sendo periodicamen-

dispositivo sem eficácia prática.

te desconsideradas pelo Poder Judiciário.

Em face disso, o Ministério do Trabalho publicou, em

Consolidando o entendimento já pacificado pelos julga-

2007, a Portaria nº 42, segundo a qual haveria a possibili-

mentos das Turmas, o TST publicou em 2012 a Súmula 437,
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que afastou por completo a possibilidade de dúvidas quan-

duzido do intervalo previsto para a jornada.

to à redução do intervalo para refeição e descanso. Estabe-

Paga-se efetivamente pelo intervalo não cumprido,

lecendo que é inválida toda e qualquer cláusula de norma

que não tem natureza salarial, portanto, a não conces-

coletiva que preveja a redução do intervalo, determinan-

são integral de intervalo para refeição não mais penaliza

do ainda que a empresa que não conceder corretamente o

o empresário, apenas tem como consequência a indeni-

intervalo deverá pagar ao empregado o período inteiro de

zação correspondente ao período suprimido, não sendo

intervalo, com acréscimo de 50%, assim como que o valor

mais 1 hora extra, mas 1 hora com acréscimo sem encar-

pago pela supressão do intervalo tem natureza salarial, re-

gos ou repercussões, que nos parece ser o reestabeleci-

percutindo no cálculo de demais verbas salariais.

mento da ordem real dos fatos.

Nesse sentido, a eventual supressão do intervalo in-

Não restam dúvidas de que o caráter de proteção es-

trajornada passou a ser a causa maior dos passivos tra-

pecial do intervalo para refeição caiu integralmente por

balhistas, notadamente do setor de Panificação e Confei-

terra, podendo agora ser negociado entre as partes na

taria, pois mesmo que o trabalhador cumprisse 50 mi-

forma e condições acima previstas, sem os riscos que as

nutos de intervalo em uma jornada superior a 6 horas

Portarias do Ministério do Trabalho e instrumentos coleti-

diárias, teria direito a ser retribuído de 1 hora diária com

vos nessas fundamentados traziam, sendo que os ajustes

acréscimo de 50%, com repercussão nas demais verbas

realizados nestes moldes têm absoluta segurança jurídi-

salariais como férias, 13º salário e FGTS etc. De tal sorte

ca. E a nova modulação legal permitiu que o SAMPAPÃO

– afastando-se as empresas que acreditaram nos Acordos

negociasse com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-

Coletivos que suprimiam o intervalo para refeição e se

trias de Panificação e Confeitaria e Afins de São Paulo a

quedaram absolutamente devedoras do intervalo como 1

possibilidade de redução do intervalo para refeição de

hora extra diária –, os demais empresários permaneciam

descanso, na forma que dispõe a “cláusula trigésima ter-

à mercê dos limites de seu próprio movimento de clientes

ceira” da Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência

para organizar seus intervalos, que passaram a ser objeto

de 1º/11/2018 a 31/10/2019.

de toda e qualquer Reclamação Trabalhista, cujo passi-

Por meio dela, o SAMPAPÃO, investido no espírito da

vo muitas vezes fulminava de forma mortal a atividade

Reforma Trabalhista de 2017, que valoriza “o negociado

empresarial, passando a ser verdadeiro fantasma que as-

sobre o legislado”, ajustou em instrumento coletivo de

sombrava os riscos do empreendimento.

trabalho, limites e condições para a redução do intervalo

A denominada “Reforma Trabalhista” (Lei 13.467/17),

para refeição e descanso, em até 30 minutos diários, para

alterou integralmente os limites e consequências da re-

o trabalhador que cumpra jornada superior a 6 horas di-

dução do intervalo intrajornada, acrescentando o pará-

árias. O setor empresarial de Panificação e Confeitaria

grafo 4º ao Artigo 71 da CLT, que tem a seguinte redação:

pode valer-se da cláusula acima mencionada, para a efe-

“A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-

tivação da redução do intervalo para refeição e descanso.

jornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados

Para o encerramento da presente matéria, importante

urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indeni-

destacar que a negociação coletiva como forma de au-

zatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%

tocomposição dos conflitos trabalhistas, permitiu que os

(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora

sindicatos representantes das categorias econômicas de

normal de trabalho.”

Panificação e Confeitaria, de forma legítima e verdadeira,

Dúvida não resta que a introdução deste parágrafo

realizassem tratativas de regras e obrigações para a pecu-

4º no Artigo 71 da CLT, trouxe profundas consequências,

liaridade de seu setor, com a flexibilidade necessária, em

valendo destacar duas fundamentais: 1) “A natureza in-

substituição a atuação estatal, com eficiência e conheci-

denizatória” referente ao valor pago a título de supressão

mento das necessidades e anseios do setor representado.

do intervalo, que não tem repercussão em demais verbas
salariais, com apenas o acréscimo de 50%; e 2) “O pagamento apenas do período suprimido,” assim a supressão

MARCELO RAMOS DE ANDRADE (OAB/SP 85.370) é coordenador do
Departamento Jurídico Trabalhista do SAMPAPÃO.

só obrigará o empregador a retribuir o período que foi re-
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coneXÃo Fiesp / crÉdito

StockFree

Necessidade
por crédito deve
atingir 24,1%
dos industriais
paulistas em 2019.

AUMENTO DE CAPITAL DE GIRO
É A PRINCIPAL RAZÃO DA BUSCA
POR CRÉDITO

A

busca por crédito em 2019 deve atingir 24,1% dos in-

de alguma linha de crédito é de 27,7% da amostra. Entre

dustriais paulistas. A principal necessidade apontada

esses, 62,5% estão aguardando melhora no cenário eco-

por 59,2% destes empresários é para capital de giro, segui-

nômico e 29,2% aguardam para ver se terão mais facili-

do de investimentos (49,6%) e de pagamento e renegocia-

dade de acesso ao crédito neste ano, seguida de 13,2% que

ção de dívidas (28,8%), segundo mostra a pesquisa Rumos

aguardam para ver se as taxas de juros cairão neste ano.

da Indústria Paulista da Federação das Indústrias do Esta-

Já entre os 45,1% que não pretendem buscar crédito este

do de São Paulo (FIESP) realizada com 519 indústrias.
As linhas de crédito devem ser buscadas por 67,2%
dos empresários, que buscarão crédito junto a bancos comerciais tradicionais e por 56,0% no BNDES.
O percentual dos que ainda não definiram se vão atrás

ano, a razão apontada por 62% deles é a de que só utilizam
recursos próprios e 31,2% não acreditam que terão necessidade de financiar investimentos nem capital de giro.
Confira a apresentação completa da pesquisa Rumos
da Indústria Paulista no site da FIESP: www.fiesp.com.br.

RECURSOS EXTERNOS. As linhas de crédito devem ser buscadas por
67,2% dos empresários, que buscarão crédito junto a bancos comerciais
tradicionais e por 56,0% no BNDES.
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MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / EXPORTAÇÕES

UMA EXCELENTE NOTÍCIA

StockFree

Pesquisa revela
crescimento de
negócios entre
Brasil e Estados
Unidos no setor
de equipamentos
para panificação e
foodservice.
MERCADO EXIGENTE.
Os compradores
americanos
desses produtos
procuram qualidade,
confiabilidade,
eficiência energética e
bom custo benefício,
entre outros fatores.

“A

s vendas de equipamentos de food-

pela popularidade dos fornos combinados

service nos Estados Unidos mante-

versáteis em empresas de foodservice de alto

rão um crescimento de 3% a 4% até 2020”.

volume (institucionais, educação, saúde, ne-

Esses são alguns dados mostrados em estudo

gócios e indústria) e devido aos fornos de alta

de 2018 da Agência Brasileira de Promoção de

velocidade utilizados em cozinhas comer-

Exportações e Investimentos (APEX-Brasil),

ciais para empresas de fast food, incluindo

que contou com o apoio de Monique S. Mora-

lojas de conveniência.

ta, gerente da Câmara Setorial de Máquinas

Já no segmento de foodservice e confeita-

e Equipamentos Para Panificação e Food Ser-

ria a necessidade é principalmente das lojas

vice (CSMPAN) e da Associação Brasileira das

de conveniência por considerar a possibilida-

Indústrias de Equipamentos, Ingredientes e

de de usar estufas para alimentos quentes por

Acessórios para Alimentos (ABIEPAN).

um valor mais elevado pela motivação do esti-

O estudo aponta que o valor de mercado

lo de vida cada vez mais acelerados e o desejo

total dos Estados Unidos, de todas as cate-

por um foodservice “melhor”. Também inclui

gorias de equipamentos e suprimentos de

a preocupação com alimentos assados que

foodservice, é estimado em US$ 11,4 bilhões

contêm alergênicos (especialmente glúten) e

(2016). Do total, 83% (US$ 9,46 bilhões) são

com isso aumenta a importância de unidades

de equipamentos de foodservice. Já os supri-

de massas moles e duras que sejam mais fá-

mentos são responsáveis por 17% (US$ 1,94

ceis de limpar a fim de evitar a contaminação.

bilhão). Estima-se que o comércio americano

No geral, os compradores americanos

represente entre 30% e 35% do mercado glo-

desses produtos procuram qualidade, confia-

bal, avaliado em mais de US$ 30 bilhões. Em

bilidade, eficiência energética, valor adequa-

2016, as importações americanas de equipa-

do, acessórios disponíveis, consistência, bom

mentos de foodservice somaram US$ 6,02

custo benefício, soluções atraentes e fácil

bilhões e se concentram principalmente em

manutenção, limpeza e de utilização. Segun-

equipamentos para manter a cadeia de frio.

do material da APEX-Brasil, os representantes dos fabricantes estão ativos na venda de
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OPORTUNIDADES NO RADAR

equipamentos de foodservice e dispostos a

A pesquisa mostra que a demanda por equi-

representar novos produtos que sejam bem

pamentos de cozinha e gourmet é estimulada

planejados e com mercado-alvo definido.

ipc international

CIGARETTE SALE IS SUSPENDED AT THE BAKERIES

One of the main suppliers of cigarettes for São Paulo and
Brazilian bakeries, unilaterally, began to deliver their products
with a fixed price on the packaging. Not accepting this
provocative attitude, and to understand that this is an affront
to the category, which has long been selling cigarettes despite
the insignificant margin of contribution left by the sale of
the product in bakeries – besides the fact that it constitutes a
manifestation of contempt for the fight victorious undertaking by
the bakers through SAMPAPÃO, so that the price of the cigarettes
would be removed from the packaging –, the entities sent a letter
to the supplier company with a vehement protest, in order that
it might go back on its decision. Due to the lack of response from
the supplier, bakers from all regions have already expressed their
support for the suspension of the sale of cigarettes. Hundreds of
bakery owners attended SAMPAPÃO in a meeting held on March
26th, protesting against the supplier's commercial policy. In
addition to the present, another 600 bakery owners were already
adhering to the movement, which advocates the opening of
negotiations, asking that, furthermore, that tobacco industries
increase the margin of commercialization. As a result of the
impasse installed, in several bakeries in São Paulo cigarette sales
have been temporarily suspended.

series of meetings was very productive in terms of discussions
and suggestions, resulting in an extensive list of proposals
for activities that are now being analyzed by the Boards of
the entities for implementation in the coming months. At the
same time, the associates of SAMPAPÃO can wait for great
news related to the promotion of a campaign to encourage the
consumption of bread, from the accomplishment of a series of
very unusual actions still in the first half of 2019.
NUEVAS IDEAS EN EL SAMPAPÃO

Siempre trabajando para la clase de panadería, SAMPAPÃO, como
se informó en la última edición de IPC Magazine, promocionó
en enero otra edición de su Ronda de Ideas, un conjunto de
reuniones con miembros en el espíritu de la gestión participativa.
La serie de reuniones fue muy productiva en términos de
discusiones y sugerencias, lo que dio como resultado una
extensa lista de propuestas de actividades que ahora están
siendo analizadas por los Consejos de las entidades para su
implementación en los próximos meses. Al mismo tiempo,
los asociados de SAMPAPÃO pueden esperar buenas noticias
relacionadas con la promoción de una campaña para fomentar
el consumo de pan, a partir de la realización de una serie de
acciones muy inusuales ya en el primer semestre de 2019.

VENTA DE CIGARRILLOS SE SUSPENDE EN LAS PANADERÍAS

Uno de los principales proveedores de cigarrillos para las
panaderías de São Paulo y Brasil, unilateralmente, comenzó a
entregar sus productos con un precio fijo en el empaque. Por
no aceptar esta actitud provocativa y comprender que esto es
una afrenta a la categoría, que lleva mucho tiempo vendiendo
cigarrillos a pesar del insignificante margen de contribución
dejado por la venta del producto en las panaderías – además del
hecho de que constituye una manifestación de desprecio por
la lucha de los panaderos por parte de SAMPAPÃO, para que el
precio de los cigarrillos fuera retirado del paquete –, las entidades
enviaron una carta a la empresa proveedora con una protesta
vehemente, para que pudiera volver a tomar una decisión.
Debido a la falta de respuesta del proveedor, los panaderos de
todas las regiones ya han expresado su apoyo a la suspensión
de la venta de cigarrillos. Cientos de propietarios de panaderías
asistieron a SAMPAPÃO en una reunión celebrada el 26 de marzo,
en protesta por la política comercial del proveedor. Además
de los presentes, otros 600 propietarios de panaderías ya se
estaban adhiriendo al movimiento, que aboga por la apertura de
negociaciones, pidiendo que, además, las industrias tabacaleras
aumenten el margen de comercialización. Como resultado del
impasse instalado, en varias panaderías de São Paulo se han
suspendido temporalmente las ventas de cigarrillos.

NEW IDEAS IN SAMPAPÃO

Always working for the bakery class, SAMPAPÃO, as reported
in the last edition of IPC Magazine, promoted in January,
another edition of its Round of Ideas, a set of meetings held
with members in the spirit of participatory management. The

#TRIGOU: THE WHEAT FEEDS YOU

Wheat is not only nutritious: it is also an essential ingredient of
the dishes we love to eat and share with family and friends. For
this reason, SAMPAPÃO – in partnership with ABIP, ABITRIGO
and ABIMAPI – has been actively participating in the "Trigo Te
Alimenta" (something like “The Wheat Feeds You) campaign, an
internet platform that gathers information on the benefits of
wheat, addressing topics such as culture and curiosity, with the
clarification of experts such as the renowned wellness consultant
Márcio Atalla and also the no less famous nutritionist Vanderli
Marchiori. The initiative also includes the "#trigou" hashtag,
which weekly posts in social networking sites such as Facebook
and Instagram to emphasize the nutritional and essential
properties of wheat in the daily diet of internet users.
#TRIGOU: EL TRIGO TE ALIMENTA

El trigo no es sólo nutritivo: es también un ingrediente
esencial de los platos que más nos gusta comer y compartir
con la familia y los amigos. Por esa razón, SAMPAPÃO – en
sociedad con ABIP, ABITRIGO y ABIMAPI – viene participando
activamente en la campaña "El Trigo Te Alimenta", una
plataforma en internet que reúne informaciones sobre
los beneficios del trigo, abordando temas como cultura y
curiosidades, contando con aclaraciones de expertos como el
renombrado consultor de bienestar Márcio Atalla y, además,
como la no menos famosa nutricionista Vanderli Marchiori.
La iniciativa integra además el hashtag "#trigou", que toda
la semana hace posts en las redes sociales como Facebook
e Instagram, para enfatizar las propiedades nutricionales y
esenciales del trigo en la dieta diaria de los internautas.
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serviços

TV SAMPAPÃO

CONFIRA A RELAÇÃO
DE CURSOS BÁSICOS DA
ESCOLA IDPC PARA 2019
Atendimento ao Cliente (15h)

Laudos de Farinha (16h)

Básico de Confeitaria (112h)

Massa Folhada (20h)

Básico de Panificação (112h)

Massas, Recheios e
Coberturas para Bolos (9h)

Básico de Pizza (15h)
Naked Cake (7h)

DISTRIBUINDO SORRISOS
E SOLIDARIEDADE

E

ntrando no seu nono ano de atividades, o Comitê Feminino
do SAMPAPÃO está cada vez mais presente no setor da pa-

nificação paulista. Com uma atuação ampla e sempre dedicada,
as já bastante conhecidas “Damas da Panificação” iniciaram o
ano discutindo uma série de novos projetos a serem desenvolvi-

Brigadeiro Gourmet (9h)
Cardápio de Inverno (Sopas,
Cremes e Tortas) (15)
Chocolate Empastado (6h)

Pães Rústicos Avançado (15h)
Pasta Americana (12h)
Congelamento de Pães (Pães
Congelados) (12h)
Cup Cake de Páscoa (8h)

cial e da sustentabilidade. E quem conhece a atuação do grupo

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

des que o Comitê já coleciona ao longo de quase uma década,

Especial de Panetones (12h)

marcando presença com seu trabalho e, efetivamente, fazendo

Especial de Páscoa (9h)

a diferença na vida de muitas pessoas extensa grade de serviços

Festa Junina (9h)

oferecidos pelo SAMPAPÃO. Em todos esses anos, ele organizou e
continua realizando várias campanhas em prol da comunidade,
tais como a da “Sacola Vai e Volta”, a da Reciclagem do Óleo nas

Pães Rústicos (15h)

Confeitaria Fitness (15h)

dos em 2019, principalmente no âmbito da responsabilidade so-

Para tanto, basta observar o respeitável histórico de ativida-

Pães Orgânicos (17h)

Cipa (20h)

Cup Cake Natalino (8h)

sabe que muitas novidades vêm por aí.

Pães de Fibras (15)

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

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)

padarias, as de doação de livros e de gêneros alimentícios para
diversas entidades que cuidam de pessoas carentes, participação em eventos como a FIPAN, plantio de árvores e comemorações no Clube de Campo Ceripan, bem como a de promoção de

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

palestras e de encontros para discutir novos caminhos visando
ao aperfeiçoamento da sociedade.
Isso tudo, é claro, sem falar de ações especialmente dedicadas às crianças, como aquela que aconteceu no domingo,
na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul de São Paulo,
quando, depois de uma linda missa em homenagem ao Dia das
Crianças, rezada pelo Padre Reinaldo Torres, o Comitê Feminino
do SAMPAPÃO realizou a distribuição dos brinquedos arrecadados durante a quarta edição de sua Campanha de Arrecadação
de Brinquedos Novos para a garotada de 0 a 6 anos da Pastoral
da Criança daquela paróquia. (foto)
Mulher panificadora, participe do Comitê Feminino do
SAMPAPÃO!
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BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS
DO SAMPAPÃO!
Conheça, agora, mais um grande número de padarias
que passaram a fazer parte do time de sucesso do
SAMPAPÃO!
ELISANDRA BATISTA FREIRE
R. da Consolação, 25 – República – São Paulo/SP
LANCHES BIBLIOTECA LTDA.
R. Norberto Riesta, 71 – Jardim Noronha – São Paulo/SP
VITÓRIA PÃES PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI
R. Serra dos Bororós, 45 – Salão 3 – Jardim Planalto – São Paulo/SP
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