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EDITORIAL

SOBRE LUTAS E GRANDES
CONQUISTAS
A cada vitória que a gente conquista, fica também o
compromisso constante de corrermos atrás de outras.
Assim é a vida do SAMPAPÃO e a dos panificadores.

Q

uando se fala sobre os temas relacionados ao título
deste meu editorial, a coisa parece fácil e até redundante, uma vez que estou me dirigindo aos panificadores,
gente que tem em seu DNA os genes da resiliência, da
determinação para enfrentar o trabalho duro e da batalha constante em defesa de pleitos e reivindicações que
julgam justas e válidas. Afinal, permanecer na zona de
conforto e pular desafios nunca foi a nossa praia.
E não é por outra razão que nós, aqui do SAMPAPÃO, ficamos felizes em comemorar vitórias em prol dessa classe valorosa classe de empreendedores e profissionais. A
mais recente delas, como você já foi informado por meio
de nossas circulares – e sobre a qual também poderá ler
nas páginas da entrevista que fiz questão de conceder
à reportagem Revista IPC –, dá conta das mais recentes
conquistas que nossas entidades obtiveram ao longo da
extensa saga que envolve a comercialização dos cigarros
nas padarias.
O certo é o certo. E o justo é o justo. Por isso, nunca hesitamos em repelir afrontas e atitudes desrespeitosas realizadas por entidades governamentais e a quem quer que
seja, incluindo nossos fornecedores, uma vez que a atividade comercial e de serviços das padarias detém uma
participação importantíssima na construção do PIB brasileiro, no atendimento aos clientes e consumidores – cerca de 50 milhões deles visitam nossas casas diariamente
ao longo de todo o País –, bem como devido à inegável
constatação de que nossa representatividade na venda de
uma extensa gama de produtos, incluindo os cigarros, é
enorme e precisa ser valorizada e respeitada.

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

Porém, nada disso seria possível sem a ajuda de vocês,
panificadores, que sempre abraçam tais batalhas com coragem e de coração aberto, como foi o caso da recente
suspensão da venda de cigarros nas padarias paulistas,
em função de um tratamento repulsivo e profundamente injusto que vínhamos recebendo dos fabricantes do
produto, ato que, felizmente, redundou em importantes
avanços em termos não só de negociação com essas companhias, como também de concretização de propostas e
estabelecimento de condições mais vantajosas em torno
da questão. Mas, como também digo no final da minha
entrevista, que você vai ler nas próximas páginas, a luta
continua, e ainda há um longo caminho a percorrer pela
frente. E continuamos a precisar de seu apoio, porque ter
vocês ao nosso lado é algo absolutamente imprescindível.
Ainda falando de coisas imprescindíveis, convidamos
os panificadores paulistas, paulistanos e de todo o Brasil
a participar da FIPAN 2019, feira que o SAMPAPÃO promoverá no final de julho, aqui em São Paulo. Será um evento
imperdível, cujo retorno em termos de empresas e marcas expositoras nos surpreendeu e superou todas as nossas melhores expectativas.
Vale lembrar que, este ano, a feira vem com um evento
totalmente novo, a realização do CONGRESSO FIPAN – “A
QUARTA ONDA”, cuja programação trará grandes personalidades dos setores da economia, tecnologia e inovação, para você descobrir e aproveitar o universo de novas
oportunidades que os avanços da Indústria 4.0 reservam
para todos aqueles que ousarem a “surfar” esse tsunami
de variadas e inúmeras possibilidades.
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StockFree

SAMPAPÃO PARTICIPA DE
CONGRESSO DE MPIS NA FIESP

FIESP

SUGESTÕES QUE ESTÃO
VIRANDO REALIDADE
Nos dias 26 e 27 de maio, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José

A Rodada de Ideias – iniciativa de gestão par-

Pereira, esteve presente à realização do MPI 2019 – Congresso da

ticipativa promovida em janeiro último pelo

Micro, Pequena e Média Indústria, promovido no prédio sede da Fe-

SAMPAPÃO, para discussão de sugestões e im-

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

plantação de novos serviços e soluções em prol

com a participação de um grande número de lideranças empresa-

da classe dos panificadores – continua dando

riais e sindicais. Idealizado com o objetivo de apresentar temas e fer-

frutos. No mês de abril, atendendo a uma suges-

ramentas que apoiem a gestão e a melhoria dos negócios das orga-

tão dos associados, foi realizada a contratação

nizações desse segmento, em sua 14a edição, o encontro deste ano

da analista de Marketing Digital, Priscila Diniz,

teve como slogan “Preparando pessoas, transformando empresas”

que, entre outras atividades, já está desenvol-

e debateu tópicos relevantes, tais como alternativas de crédito, le-

vendo intensos trabalhos de estruturação e in-

gislação tributária e trabalhista, inovação, mídias digitais, gestão de

centivo do uso das mídias sociais nas entidades.

pessoas, produtividade, internacionalização e acesso a mercados.

E muito mais vem por aí: aguarde!

PRESIDENTE DO SAMPAPÃO
RECEBE TROFÉU “MARCO DA PAZ”

ADQUIRA JÁ SEUS
CONVITES PARA O JANTAR
DO PANIFICADOR
Vem aí a edição 2019 do Jantar do Panificador do
SAMPAPÃO. E, é claro, você não pode perder essa festa! Garanta já o seu lugar na celebração anual do Dia
do Panificador. Em 5 de julho, a partir das 19h00, venha

TV CÂMARA SP

comemorar a data junto com a sua família e com os
amigos no Buffet Torres-Jurupis, em Moema, um local de muito luxo e requinte, saboreando um delicioso
jantar, que vai contar com animação e show do grupo
Gostoso Veneno. O evento, no qual também será pro-

O presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, acaba de

movida a entrega da homenagem aos “Panificadores

receber mais uma distinção importante. No dia 15 de maio,

do Ano”, reserva ainda uma grande surpresa idealizada

ele foi agraciado com o troféu “Marco da Paz”, na Câmara

pelo SAMPAPÃO para incentivar o consumo do pão:

Municipal de São Paulo. O Marco da Paz, premiação criada

você não perde por esperar! Informações sobre con-

no ano 2000, busca estimular a cultura da paz. Com apoio da

vites e reservas pelo telefone (11) 3291-3789 ou pelo

Associação Comercial de São Paulo, o prêmio faz alusão aos

e-mail eventos@sindipan.org.br.

monumentos construídos pelo empresário ítalo-brasileiro
Gaetano Brancati, e que levam o mesmo nome, localizados
em algumas cidades brasileiras e em outros quatro países.
A data comemorativa entrou no calendário oficial da capital
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Roberto Silva

paulista por meio de lei de autoria do vereador Toninho Paiva.

Prefeitura Municipal de São Paulo

SAMPAPÃO FAZ REIVINDICAÇÕES
AO PREFEITO COVAS
Por meio do trabalho de articulação do vereador Toninho
Paiva, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira,
acompanhado pelo vice-presidente do Sindipan-SP, Rui Ma-

na fiscalização da venda do pão clandestino e em tabuleiros

nuel Rodrigues Gonçalves, foram recebidos em audiência na

nas ruas da capital, atividades que promovem concorrência

Prefeitura de São Paulo, no dia 6 de maio, pelo prefeito Bruno

desleal contra os panificadores e colocam em risco a saúde

Covas, e pelos secretários municipais João Jorge e Ana Ca-

pública. Além disso, foi pedido o cessamento das absurdas

rolina Lafemina. Após convidá-los oficialmente para o Jantar

multas de trânsito que vêm sendo aplicadas aos clientes,

do Panificador e para a FIPAN 2019, Antero e Rui entregaram

quando estes atravessam as ciclofaixas para ingressar nos

a eles uma ampla documentação solicitando maior atenção

estacionamentos das padarias.

AIPESP

AIPESP PROMOVE ENCONTRO DE PANIFICADORES EM SANTOS
brasileiro, as obrigatoriedades, datas/prazos e benefícios, entre outras importantes tópicos.
Na sequência, foi a vez da técnica do SEBRAE/SP, Taís
Fernanda Camargo Antonio, falar sobre um assunto
muito atual, que é o Marketing Digital para as Panificadoras, trazendo informações muito valiosas para a
Karina Oliveira/AIPESP

plateia. Finalmente, o consultor Ewerton Santana ministrou a palestra “O Olhar do Dono – Empresário Panificador Consegue Grandes Resultados na Crise”, na qual
fez uma análise sobre o cenário de oportunidades hoje
aberto para os empresários de panificação.
Configurando-se mais uma vez como evento ímpar para
No dia 25 de abril, a Associação da Indústria de Panifi-

o setor se atualizar gratuitamente e trocar experiências

cação e Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP)

com os palestrantes, fornecedores e colegas ali presentes,

realizou mais uma edição de seu Encontro de Negócios

o Encontro de Negócios da AIPESP – Campinas só pode

e Tendências da Panificação e Food Service, desta vez no

ser viabilizado graças à confiança e parceria de grandes

Hotel Nacional Inn, em Campinas/SP. O evento, que supe-

empresas, que, também em número recorde, responde-

rou todas as expectativas de público – foram mais de 300

ram ao convite para patrociná-lo. Foram elas: Arneg, Bom

profissionais de panificação –, contou com o apoio do Sin-

Dia Padaria, Buzon, Café São Joaquim, Cimapi, Farinha de

dicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria, Doces e

Trigo Anaconda, Forti Informática, Gapan, Intti, Kibon/Ben

Conservas de Campinas de Campinas e Região (SIPAC),

Jerry’s, Ocrim/Farinha de Trigo Mirella, Palmero, Perdigão,

da FIESP/Campinas e do SEBRAE/SP daquela cidade.

Phillip Morris, Q’Tal Alimentos, Sadia, Seara, Sucos Life,

E mais uma vez, a programação do Encontro de Negó-

Souza Cruz, Supergasbras, Supremax e Werner Alimentos.

cios da AIPESP ofereceu aos participantes três pales-

Na próxima edição da Revista IPC traremos a cobertura

tras de altíssimo nível, com foco em gestão e produti-

especial dos Encontros de Negócios da AIPESP de Ri-

vidade. A primeira delas ficou a cargo do Dr. Alexandre

beirão Preto, realizado no dia 22 de maio, e de Piracica-

Ramos, gerente jurídico do DEJUR – FIESP eSocial, que

ba, que acontecerá no dia 27 de junho. Depois desses, o

explicou como esse projeto do governo federal, desta-

próximo evento, em São José dos Campos, está agen-

cando as principais mudanças no sistema tributário

dado para o dia 1º de agosto. Participe!
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NOVIDADES

ENERGIA SEM GLÚTEN
A Vittadely traz uma grande inovação para atender ao
público que busca opções saudáveis: o AMENDOIM
CROCANTE SEM GLÚTEN. Feito com farinha de arroz
é uma alternativa ideal para incluir na rotina alimentar,
inclusive na dieta de pessoas com condição celíaca,
que normalmente restringem essa proteína. Entre os
componentes do produto destaca-se a cúrcuma, uma
especiaria natural que garante sabor, cor e diferenciais
à saúde. É indicado para ser consumido em substituição
do amendoim tradicional e até mesmo como um lanche
intermediário na correria do dia a dia.
Site: www.vittadely.com.br

Vittadely

HAMBÚRGUER VEGANO...
A Superbom inova mais uma vez com o lançamento do
BURGER GOURMET VEGAN, hambúrguer vegano com
todas as características da carne moída bovina, com
destaque para a grande semelhança visual e no sabor
que tem a promessa de ser idêntico ao de carne animal.
A novidade, que não contém conservantes e corantes
artificiais, é livre de alergênicos e transgênicos, tem
como objetivo atender a uma demanda crescente dos
brasileiros por produtos sem insumos de origem animal,
mas com muitos benefícios nutricionais e notoriamente
saborosos. Site: www.superbom.com.br

3

...E LASANHA VEGANA TAMBÉM!
Para quem não resiste a uma deliciosa lasanha, a
Mr. Veggy está lançando a sua primeira LASANHA
BOLONHESA 100% VEGANA no mercado, criando
uma versão cheia de sabor e com poucas calorias
desse prato tradicional italiano. Desenvolvida para
atender principalmente aos consumidores veganos
e vegetarianos, a novidade é elaborada com proteína
de soja, molho de tomate caseiro, queijo de castanha
e temperos in natura, o que a torna ainda mais leve
e saborosa, sendo também uma ótima opção para
pessoas que buscam uma alimentação mais saudável.
Site: www.lojinhaveggy.com

4

Superbom

3

4

NOVAS PAIXÕES BRASILEIRAS
A Seven Boys acaba de anunciar um lançamento que
promete arrebatar os corações dos apaixonados por
suas famosas bisnaguinhas. O clássico produto, que
marcou gerações de brasileiros, agora chega ao mercado
em dois sabores inéditos: QUEIJO E CHOCOLATE. As
bisnaguinhas chegam com a missão de surpreender e
agradar diferentes paladares, já que as novas opções são
versáteis e agradam tanto na hora de montar a lancheira
das crianças quanto para acompanhar ocasiões da vida
adulta. Site: www.sevenboys.com.br
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Mr. Veggy
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Seven Boys

1

5

Vigor

6

ÓTIMO CUSTO X BENEFÍCIO
De olho no crescimento do mercado de alimentação
fora do lar no Brasil, a BRF lança o novo PRESUNTO
PERDIGÃO FOOD SERVICE, produto que entrega
atributos desejados pelos clientes deste segmento, entre
eles, rendimento, formulação equilibrada, qualidade
de fatiamento e tradição. O produto amplia o portfólio
profissional da marca Perdigão, entregando uma ótima
relação custo x benefício, além de manter as mesmas
características do produto comercializado no varejo,
reconhecido pelo sabor, toque de especiarias e alta
qualidade. Site: www.perdigao.com.br

BRF

6

7

MAIS SABOR E CREMOSIDADE
A marca Soya surpreende mais uma vez os consumidores
com o lançamento da nova maionese SOYA MAIS, que
chega com a proposta de trazer para a categoria mais
sabor e cremosidade num só produto acondicionado em
embalagens de 500g. Ingrediente versátil, a nova Soya
Mais foi desenvolvida para acompanhar as mais variadas
receitas, desde hambúrgueres e lanches deliciosos, até
como toque especial para saladas e pratos quentes.
Esse é o primeiro lançamento da marca Soya em 2019,
que promete trazer ao mercado novos produtos ainda no
decorrer deste ano. Site: www.soya.com.br

Bunge

7

8
8

Berggren

MAIOR E IGUALMENTE DELICIOSO
O famoso Requeijão Vigor acaba de ganhar nova versão:
a EMBALAGEM TAMANHO FAMÍLIA, com 500g.
Mantendo seu sabor e cremosidade, a novidade chega
na opção Tradicional e com o formato perfeito para ser
compartilhado pela família e os amigos, em diferentes
momentos do dia. O produto é ideal para ser usado nos
mais variados tipos de pães e torradas e, com o novo
tamanho, oferece ainda mais praticidade para o uso
culinário, em receitas salgadas e doces. O novo formato
se junta às embalagens de 200 gramas das opções
Tradicional e Light do produto. Site: www.vigor.com.br

5

DE CARA NOVA, COM ESTILO
A cervejaria Berggren, de Nova Odessa/SP, presente em
muitas padarias paulistanas, apresenta seus NOVOS
RÓTULOS. O portfólio composto por seis cervejas
de diferentes estilos ganhou uma repaginada e agora
apresenta um design mais artístico e exclusivo, além do
logo da cervejaria ganhar destaque no rótulo. As cores
presentes em cada garrafa remetem ao respectivo estilo,
além da mistura dos elementos, aromas e ingredientes
presentes nas cervejas Berggren, que tem se destacado
cada vez mais por oferecer uma experiência única aos
seus consumidores. Site: www.berggrenbier.com.br

Para divulgar seus lançamentos, envie as informações para o e-mail revistaipc@sevenbr.com.br
ou para a Rua Horácio Bandieri, 606 – Jardim Leonor – São Paulo/SP – CEP 0563-030
aos cuidados de “NOVIDADES REVISTA IPC”
Jun/Jul 2019 IPC 824
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FIPAN 2019 / NEGÓCIOS & CONTEÚDO

PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA
E FOOD BUSINESS SE
ENCONTRAM NA FIPAN

14

IPC 824 Jun/Jul 2019

Promovida pelo SAMPAPÃO – sigla que agrega as entidades de panificação e confeitaria de São Paulo e, atual-

Um show de
novidades e de
inovação, eventos
paralelos de primeira
qualidade e presença
internacional
recorde: tudo isso
você vai encontrar
em julho, na
FIPAN 2019.

mente, a maior entidade patronal do planeta para o setor
–, a FIPAN é a maior feira de panificação e confeitaria da
América Latina e uma das principais destinada a operadores do food service.
Com foco na panificação, confeitaria e demais estabelecimentos que atuam no food service, a FIPAN tem como
característica marcante a efetivação de negócios durante
a sua realização, sendo líder em visitação de proprietários, diretores e gerentes.
Aberta a todos os profissionais e gestores de padarias,
confeitarias, restaurantes, pizzarias, buffets, lanchonetes,
entre outros estabelecimentos ligados ao dia a dia da produção e comercialização de alimentos, a FIPAN 2019 levará aos profissionais do setor, novidades, tendências e
inúmeras atividades ligadas ao conhecimento e desenvolvimento apresentados pelos principais fornecedores tais
como: automação comercial, máquinas e equipamentos,
matérias primas, insumos, embalagens, acessórios em
geral, além de produtos finais.
RELACIONAMENTO COM MUITO CONTEÚDO

E além de toda a série de novidades que você vai poder

E

conferir nos estandes da feira, a FIPAN 2019 chega, mais
ntre os dias 23 e 26 de julho, você tem um com-

uma vez, repleta de conteúdo para você se atualizar, e,

promisso marcado com o futuro de seus negó-

ainda, com diversos eventos paralelos, que prometem di-

cios durante a realização da FIPAN 2019 – Fei-

namizar e otimizar ainda mais a sua visita à feira.

ra Internacional de Panificação, Confeitaria e

Assim, já estão definidos os competidores para o pri-

Food Business, que acontece no Expo Center Norte, em

meiro SÃO PAULO SKILLS PANIFICAÇÃO 2019, realizado

São Paulo/SP.

durante a FIPAN. O campeonato estadual do SENAI já está

Repleto de novidades, inovação e conteúdo, na FIPAN

movimentando a entidade. Os profissionais estão sendo

2019, o evento, mais uma vez, chega com cifras impres-

convidados a comparecer ao evento para torcer por seus

sionantes. Serão 38.000m2 de área de exposição, entre

alunos e aproveitar a feira para conhecer as tendências e

os quais 4.200 m destinados para Máquinas & Equipa-

novidades do setor. Na ARENA DO PÃO, eles serão recep-

mentos, 2.000m2 para Acessórios, 1.500m2 para Moinhos,

cionados pelos chefs e mestres de cerimônias Johannes

2.000m para Matérias-primas, 800m para Ingredientes,

Roos e Rogério Shimura, que estão prontos para mostrar

800m2 para Embalagens e 1.100m2 para Empresas Inter-

ao público todas as técnicas exibidas aos alunos e decifrar

nacionais, espaços nos quais cerca de 350 expositores

aos visitantes os segredos profissionais de suas elabora-

mostrarão aos visitantes o que têm de melhor, de mais

ções. A BRF, a Prática e a Risca Pão são patrocinadores do

moderno e de inovador para garantir o sucesso dos negó-

evento, tendo seus produtos e equipamentos usados di-

cios de seus clientes. Tudo isso muito bem organizado e

retamente na elaboração das receitas do campeonato. O

estruturado de forma eficiente, com estandes posiciona-

Moinho Canuelas também está presente no projeto, e fará

dos ao largo de amplos corredores.

demonstrações de seus produtos no espaço.

2

2

2
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Confira todas as
informações da
FIPAN 2019 no site
www.fipan.com.br.

Com mais de 80 horas de atividades agendadas para os

E siga a FIPAN 2019
também nas
redes sociais:

profissionais visitantes, a ARENA DO CONFEITEIRO está
com a programação completa e repleta de aulas demonstrativas dos expositores da feira, nas quais serão mostra-

/

das técnicas e produtos das melhores empresas do setor:

fipan.oficial

Mavalério, Harald, Bricoflex, Nita, Mago e BASF. Além das
quatro salas de aula, no espaço central do evento será
realizado o SÃO PAULO SKILLS SENAI CONFEITARIA 2019,
com mais de 20 horas de competição e quatro categorias.
Foram 180 candidatos para a seleção de apenas quatro
finalistas, que irão demonstrar as mais diversas técnicas

para a redonda. Por isso, o espaço será 100% dedicado ao

profissionais nesse desafio. Para complementar este time

fornecimento de informações sobre o setor, com o atendi-

de super profissionais, a Arena contará com mestres de

mento diferenciado aos visitantes garantidos pelos patro-

cerimônias os chefs Eduardo Beltrame, Janaina Barzanelli

cinadores do espaço: Le 5 Stagioni, BRF, Laticínios Scala,

e Anísio Silva.

RJR Alimentos e Ultragaz.
E não é só isso! A ESTAÇÃO CAFÉ será o ponto de en-

PIZZA, CAFÉ E MUITO MAIS

contro na feira para os amantes do grão. Com a curadoria,

Qual é a melhor farinha para pizza? Forno elétrico, a gás

pelo segundo ano consecutivo, da Semana Internacional

ou a lenha? Qual é o segredo da pizza italiana, afinal?

do Café (SIC), o espaço foi idealizado para atender a todos

Perguntas como essas serão respondidas durante o FIPAN

os empresários interessados em conhecer detalhes rela-

PIZZA, que contará, novamente, com o apoio do Instituto

cionados ao café de qualidade, por meio de diversas aulas

CONPIZZA e a presença de diversos pizzaiolos do mais

técnicas e práticas sobre os diferentes métodos de pre-

alto escalão para demonstrar ao vivo suas técnicas e as

paro, além de palestras com cases de sucesso, para que o

boas práticas para seus negócios. Cada vez mais, a FIPAN

setor da alimentação fora do lar. Conheça as tendências

recebe profissionais ligados ao setor de pizzas, e as pa-

desse mercado e como isso agrega valor ao negócio! A ES-

darias já estão de olho nesse setor promissor, e desejam

TAÇÃO CAFÉ terá o patrocínio da empresa Bravo Café e

incluir em seus estabelecimentos uma área adequada

da fabricante e distribuidora de máquinas Gran Coffee.

PRESENÇA INTERNACIONAL E PARCERIAS
A parceria com a maior feira americana de panifica-

20) e vale lembrar que, entre os dias 7 e 11 de setembro,

ção –, a International Baking Industry Exposition (IBIE)

a FIPAN estará presente como expositora da edição 2019

–, continua a dar frutos para a FIPAN. Já está confirma-

da IBIE, que será promovida no Centro de Convenções de

da a vinda de uma caravana norte-americana de empre-

Las Vegas, nos Estados Unidos.

sários à edição 2019 da feira, que chegarão para conhecer novos parceiros e o mercado brasileiro.

16

Em paralelo à excelente notícia sobre a visitação americana, merece destaque o fato de que a FIPAN 2019 se

Com esse objetivo, já está na programação do

consolida como a edição com a maior presença de empre-

CONGRESSO FIPAN – “A QUARTA ONDA” a palestra inti-

sas internacionais expositoras de todos os tempos, com

tulada “Internacional – Posicionando o Perfil de sua En-

a participação de empresas de diversos países parceiros,

trega: Preço ou Valor”, que será ministrada por Robb Ma-

tais como Itália, Portugal, Espanha, França, Turquia, Méxi-

ckie, CEO da American Bakers Association. (Veja na Pág.

co, Polônia, Lituânia, Taiwan, Holanda e China.

IPC 824 Jun/Jul 2019

Jun/Jul 2019 IPC 824

17

FIPAN 2019 / CONGRESSO

QUAIS SÃO AS
OPORTUNIDADES
E DESAFIOS DESSA
NOVA ONDA

Na trilha do futuro,
SAMPAPÃO e
AIPESP enriquecem
programação da feira
com a realização do
Congresso FIPAN –
“A Quarta Onda”.

A

Indústria 4.0 representa um estágio evolutivo dos sistemas de produção, com ênfase nas transformações tecnológicas que surgiram na última década. Diante desse
novo cenário, novas competências serão exigidas dos pro-

fissionais que trabalham em organizações industriais, com destaque
para a capacidade de desenvolver produtos inovadores e de implementar as novas tecnologias inerentes à quarta revolução industrial,
como por exemplo, a Internet Industrial das Coisas (IIoT), Sistemas
Ciber-físicos, Fábricas Inteligentes, Big Data Analytics, entre outras.
Uma das maiores novidades e destaques da FIPAN 2019 será a
realização do CONGRESSO FIPAN – “A QUARTA ONDA”, um evento
com realização do SAMPAPÃO e da Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP), que trará grandes personalidades dos setores da economia, tecnologia e inovação
para debater e propor soluções relacionadas ao avanço, em todas as
frentes, da Indústria 4.0. Com o patrocínio da NITA e da Prática, o encontro será realizado no Centro de Convenções do Expo Center Norte,
em São Paulo/SP, entre os dias 23 e 25 de julho, os três primeiros dias
da FIPAN, na parte da manhã, o que possibilitará aos congressistas
participarem do Congresso e, na parte da tarde, visitarem a feira.
Após a abertura oficial, a programação do Congresso será aberta,
no dia 23, às 9h30, no auditório do Expo Center Norte, pela palestra

18
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magna intitulada “Economia – Cenário Nacional – Pers-

gestora de Projetos Especiais da Puratos; de Sóstenes de

pectivas” a cargo de Gustavo Loyola, doutor em economia

Oliveira, diretor geral na Fundação Gol de Letra; e Estebe

pela FGV-SP, sócio diretor da consultoria Tendências e ex-

O. Insausti, diretor do SENAI Alimentos. Às 10h00, Bru-

-presidente do Banco Central. Na sequência, às 11h00, será

na Fernandes Brito do Nascimento, do Departamento de

promovido o painel “Os Impactos da Indústria 4.0 na Eco-

Garantia da Qualidade e Pesquisa & Desenvolvimento da

nomia”, moderado pela jornalista especializada em eco-

NITA, conduzirá o talk “Potencialize seu Negócio – Indús-

nomia, comentarista e apresentadora da Rádio Jovem Pan

tria 4.0”. E, às 11h00, Angelo Souza, diretor da Divisão de

Denise Campos de Toledo, com a participação de José Ri-

Panificação da Pratica, falará à plateia sobre o tema “Efici-

cardo Roriz Coelho, segundo vice-presidente da Federação

ência Energética em Tempos 4.0”.

e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/

Enquanto isso, na “Sala Consumidor”, às 9h00, Fabio-

CIESP); Christian Saigh, CEO do Moinho Santa Clara; João

la Paes, cofundadora da startup NEOMODE, apresentará

Dornellas, presidente executivo da Associação Brasileira

o talk intitulado “O CONSUMIDOR 4.0”. Na sequência, às

das Indústrias de Alimentos (ABIA); e Junior Justino, diretor

10h00, será promovido o talk “Internacional – Posicionan-

comercial da Bunge South America.

do o Perfil de sua Entrega: Preço ou Valor”, comandado
por Robb Mackie, CEO da American Bakers Association. E,

MOLA PROPULSORA

em seguida, às 11h00, Leonardo Guillardi de Paiva Lopes,

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

consultor do SEBRAE/SP, falará sobre “Tendências de Food

do CONGRESSO FIPAN – “A QUARTA ONDA”, às 9h00, Ar-

Service Nova York – São Paulo”.

thur Igreja – empresário, investidor-anjo e professor da

Já a “Sala Tecnologia” receberá, às 9h00, o fundador

FGV, com experiência profissional e acadêmica em mais

da Food Consulting, Sergio Molinari, para falar sobre o

de 25 países – ministrará a palestra magna no Grande Au-

tema “O Varejo 4.0”; às 10h00, jornalista e curadora do

ditório, sobre o tema “O Imperativo da Inovação”. Depois

FOOD LAB Madame Aubergine Cozinha & Cultura, Ma-

dele, às 10h30, será realizado o painel “A Inovação como

risa Furtado, que vai expor e discutir suas ideias no talk

Mola Propulsora para Alavancar Negócios”, com a presen-

intitulado “Food na Era Digital”; e às 11h00, Marcos Pi-

ça de personalidades do setor e trabalhos de moderação a

ckina, chef consultor da Ramalhos e articulador do blog

cargo de Marcio Gomes, premiado jornalista, repórter da

Massa Madre, que dará dicas importantes para a plateia

TV Globo e ex-correspondente da emissora no Japão, que

no talk com nome muito sugestivo: “Estratégia Digital

irá conduzir um debate sobre o uso das tecnologias atu-

para Fidelizar o Cliente”.

ais no âmbito da Indústria 4.0. O encontro contará com

Finalmente, às 12h15, fechando a programação do

a participação de Natalia Furakawa, gerente sênior para

CONGRESSO FIPAN – “A QUARTA ONDA”, Luciano Pires –

BASF América Latina; Osvaldo Lahoz, gerente de Inova-

jornalista e empresário, que hoje produz e apresenta o

ção e de Tecnologia do SENAI-SP; e Fernando Domingues,

programa/podcast “Café Brasil” na Rádio Mundial FM, em

consultor e diretor da INOVALAB.

São Paulo –, ministrará no Grande Auditório a Palestra

Já no dia 25 de julho, terceiro e último dia do Congresso, a partir das 9h00, em três auditórios do Centro de Con-

Provocacional de encerramento intitulada “O meu Everest – Emociona, Inspira e Transforma”.

venções do Expo Center Norte, nove talks simultâneos de
45 minutos cada – três em cada sala – serão conduzidos
um olhar mais detalhado sobre os temas ligados à Sus-

INSCREVA-SE JÁ!

tentabilidade, ao Consumidor e à Tecnologia, que envol-

As inscrições para o CONGRESSO FIPAN – “A

vem a Indústria 4.0.

QUARTA ONDA” já estão abertas e os interessa-

por palestrantes que apresentarão de forma dinâmica

dos já podem garantir seu lugar via inscrição online.
TALKS COM CONTEÚDO

Confira a programação completa do evento no site

Na primeira delas, a “Sala Sustentabilidade”, às 9h00,

da FIPAN e selecione o dia ou a palestra que você

acontecerá o talk triplo intitulado “Formando uma Gera-

deseja participar.

ção 4.0”, contando com a participação de Cida Campos,

20
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ENTREVISTA / ANTERO JOSÉ PEREIRA

A ÁRDUA BATALHA

Foto Marcus Frediani

DOS CIGARROS
Em entrevista exclusiva, presidente do SAMPAPÃO comenta as
mais recentes conquistas das entidades envolvendo o tema da
comercialização dos cigarros nas padarias.

M

ais uma vitória do SAMPAPÃO! Depois
de enviarem um protesto formal contra
a política comercial das companhias de
cigarro em relação às padarias – o que le-

vou, inclusive, à suspensão das vendas do produto em
800 casas da capital paulista –, as entidades acabam
de assinar um acordo com a Philip Morris, uma das
maiores fabricantes do setor, que atendeu aos anseios
dos panificadores no tocante ao aumento da margem
de comercialização, que não passava dos 6,9%.
Essa boa notícia, além de outras considerações sobre o tema da venda de cigarros nas padarias, cujas
arestas ainda precisam ser aparadas para o estabelecimento de um patamar ideal, são fornecidas nesta
entrevista exclusiva com o presidente do SAMPAPÃO,
Antero José Pereira. Confira!

REVISTA IPC: SR. ANTERO, O QUE DESENCADEOU
O RECENTE CONJUNTO DE AÇÕES EMPREENDIDAS
PELO SAMPAPÃO ENVOLVENDO A QUESTÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS CIGARROS NAS PADARIAS?

Antero José Pereira: Tudo começou com uma iniciativa de forma unilateral da Souza Cruz, que começou a
entregar cigarros com preços fixados nas embalagens.
Por não aceitar essa atitude provocativa da companhia, o SAMPAPÃO enviou a ela um ofício, registrando
um veemente protesto.

22
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E, PELO QUE SABEMOS, NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ

os preços das embalagens de seus cigarros, e substi-

QUE ISSO ACONTECEU.

tuísse os maços e carteiras já entregues nessa con-

É verdade. Entendemos que a volta dos preços nas em-

dição. E, no mesmo documento, pedimos à empresa

balagens do cigarro foi uma afronta e um desrespeito

que abrisse negociação para melhorar a margem de

aos panificadores, que há muito tempo vendem esses

comercialização de todas as suas marcas de cigarros.

produtos, apesar da insignificante margem de contribuição que eles deixam. Além disso, consideramos

E EFEITO SURTIU ESSA DEMANDA À SOUZA CRUZ?

que isso constituía um desprezo à luta vitoriosa que os

Fomos prontamente atendidos pela empresa. Tive-

panificadores empreenderam tempos atrás, por meio

mos uma reunião com eles, que prontificaram a re-

do SAMPAPÃO, para, justamente retirar os preços dos

tirar os preços das embalagens de cigarros. Porém,

cigarros das embalagens.

não houve avanço no que dizia respeito ao aumento
da margem de contribuição.

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS OCASIONADOS
POR ESSA ATITUDE DA EMPRESA?

QUE IMPLICAÇÕES NEGATIVAS OU AINDA DESVAN-

Os preços foram colocados nas embalagens foram

TAJOSAS AINDA ENVOLVEM A COMERCIALIZAÇÃO

reduzidos. E isso deixou muito claro o tratamento

DOS CIGARROS NAS PADARIAS ATUALMENTE?

desrespeitoso daquela companhia para conosco, uma

Além do problema bastante recorrente da violência e

vez que, nessa atitude unilateral, estaria implícita a

dos assaltos às padarias com foco nos pacotes de ci-

suposição de que o panificador receberia a redução

garros, temos a questão dos impostos, que não é me-

de preço e continuaria a vender os cigarros por um

nos preocupante. Em média, a margem bruta do lucro

preço maior. E, nesse particular, vale ressaltar que se

para comercialização dos cigarros em nossos estabele-

houvesse descumprimento da lei que obriga a venda

cimentos é de apenas 6,9%. Além disso, os descontos

dos cigarros ao preço tabelado, isso não seria proble-

sobre esse percentual são muitos. Cerca de 95% das

ma da Souza Cruz e, sim, do empresário de panifica-

padarias do estado de São Paulo estão sob o regime

ção, que, ao desrespeitá-la, teria que responder judi-

de tributação do Simples Nacional e pagam impostos

cialmente por isso.

sobre o faturamento entre 4,5% e 7,8%, dependendo
da faixa de faturamento da empresa: na primeira fai-

O QUE DIZ A LEI COM RELAÇÃO A ISSO?

xa do Simples, que são as casas que têm faturamento

A legislação impõe que vendamos o produto pelo

de até R$ 180 mil, igual o imposto é de 4,5%. Já na se-

preço de tabela, e não a colocação do preço na em-

gunda faixa, em que se enquadram as padarias que

balagem. Portanto, o procedimento da Souza Cruz foi

faturam até R$ 360 mil, o imposto é igual a 7,8%. Isso

totalmente desnecessário. Além disso, ficou claro que,

sem falar nas taxas que são descontadas pelas opera-

como existe margem para redução do preço do cigar-

doras de cartões de crédito, que variam de 1,5%, caso,

ro, certamente seria possível melhorar a margem de

a venda seja realizada via cartão de débito, até 3%, no

contribuição do produto para as padarias que o co-

caso das operações realizadas na função crédito. Em

mercializavam. Por tudo isso, encaminhamos o ofício

outras palavras, vender cigarros hoje nas padarias sig-

à Souza Cruz para que ela retirasse imediatamente

nifica prejuízo.

Sem dúvida, essas vitórias, que envolveram tanto a retirada dos preços
das embalagens dos cigarros pela Souza Cruz, quanto o acordo com a
Philip Morris, não encerram a batalha do SAMPAPÃO e da AIPESP em prol
da defesa dos interesses dos panificadores.
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A legislação impõe que vendamos o produto pelo preço de tabela, e não
a colocação do preço na embalagem. Portanto, o procedimento da Souza
Cruz foi totalmente desnecessário.
E AQUELA VELHA ARGUMENTAÇÃO DOS FABRI-

em boleto ou bonificação em cigarros, à escolha do pa-

CANTES DE QUE TER CIGARROS NAS LOJAS AJUDA

nificador, até o dia 10 do mês subsequente.

A ATRAIR CLIENTES PARA AS PADARIAS? AINDA
É VÁLIDA?

E QUAL A ABRANGÊNCIA DESSE ACORDO?

Conhecemos muito bem essa história de que o clien-

Ele é válido para todo o estado de São Paulo. A adesão

te entra na padaria para comprar cigarros, e acaba

será livre escolha do panificador na hora em que fir-

levando uma dúzia de pãezinhos franceses, algumas

mar o contrato com a Philip Morris, e somente terão

bandejas de frios e até mesmo um bolo. Mas não é

direito a esse aumento de margem as panificadoras

porque o cigarro é atrativo que o comerciante tem a

que atingirem uma das duas metas pactuadas com a

obrigação de vendê-lo sem lucratividade. Isso é pagar

empresa. Vale lembrar, ainda, que o contrato de ade-

para termos prejuízo.

são não é um contrato de exclusividade. Ou seja, o
panificador não fica obrigado a vender cigarros ape-

MAS PARECE QUE OS PANIFICADORES ACABAM

nas das marcas da Philip Morris.

DE RECEBER UMA BOA NOTÍCIA ACERCA DE MAIS
UMA

CONQUISTA

BASTANTE

IMPORTANTE

DO

CONTUDO, A CELEBRAÇÃO DESSAS CONQUISTAS

SAMPAPÃO RELACIONADA AO AUMENTO DA LUCRA-

QUE O SENHOR RELATOU AQUI DEVERÃO SER APE-

TIVIDADE NA VENDA DE CIGARROS NAS PADARIAS.

NAS MAIS UMA ETAPA VENCIDA DA LUTA CONSTAN-

O QUE ACONTECEU?

TE DA ENTIDADE ENVOLVENDO O TEMA, NÃO É MES-

Bem, junto com a Associação da Indústria de Panifi-

MO? QUAIS DEVERÃO SER OS PRÓXIMOS PASSOS

cação e Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP),

DESSA AGENDA?

acabamos de assinar um acordo com a fabricante

Sem dúvida. Essas vitórias, que envolveram tanto a

Philip Morris, que atendeu aos nossos anseios no to-

retirada dos preços das embalagens dos cigarros pela

cante ao aumento da margem de comercialização,

Souza Cruz, quanto o acordo com a Philip Morris, não

condicionada ao atingimento de algumas faixas de

encerram a batalha do SAMPAPÃO e da AIPESP em prol

aumento de vendas.

da defesa dos interesses dos panificadores paulistas e
paulistanos com relação ao tema da comercialização
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COMO ISSO IRÁ FUNCIONAR EXATAMENTE?

dos cigarros nas padarias. Agora, pretendemos inten-

Na primeira faixa, a panificadora que atingir um au-

sificar nosso foco na redução dos descontos feitos pe-

mento de 30% sobre o volume médio de vendas dos

las operadoras de cartões sobre as vendas feitas nas

últimos três meses receberá um complemento entre a

funções “débito” e “crédito”, bem como ficar atentos e

margem atual e a margem final para atingir os 10% de

intervir positivamente nas discussões do Ministério da

lucro. Esse complemento será pago em desconto em

Segurança Pública, que, no final do último mês de mar-

boleto ou bonificação em cigarros, à escolha do panifi-

ço, determinou a instalação de um grupo de trabalho

cador, até o dia 10 do mês subsequente. Já na segunda

para discutir a redução dos impostos sobre cigarros no

faixa, a panificadora que atingir um aumento de 60%

País, e que ainda foi criado com o objetivo de tentar

sobre o volume médio de vendas dos últimos três me-

reduzir o contrabando e os riscos à saúde que estariam

ses receberá um complemento entre a margem atual

associados ao consumo de produtos teoricamente de

e a margem final para atingir os 12% de lucro. Da mes-

menor qualidade, como é o caso dos mal-afamados ci-

ma forma, esse complemento será pago em desconto

garros paraguaios. Ou seja, a luta continua!
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StockFree

SAMPAPÃO homenageia panificadores paulistas pela materialização de seus
projetos de crescer sempre mais e contribuir para o desenvolvimento do setor.

GRANDES EXEMPLOS
A SEREM SEGUIDOS

P

ara homenagear o talento e a criatividade

Brasil e no mundo. E, no ramo da panificação, isso, é claro,

desses empreendedores, já há muito tempo o

não poderia ser diferente. Que o diga Maria Lúcia Santiago

SAMPAPÃO idealizou o Prêmio “Panificadores

Maia, proprietária e comandante da motivada equipe de

do Ano”, por meio do qual celebra o sucesso do

colaboradores da Pães e Doces Jardim Europa, simpática,

trabalho de um seleto grupo de empresários do setor, es-

aconchegante e refinada padaria da Rua Dr. Mário Ferraz

colhidos para representar toda a categoria dos panifica-

nº 43, localizada no coração do bairro que lhe dá nome.

dores paulistas.

A panificação é um negócio de longa data na família

Em sua luta constante pelo aumento de produtivida-

de Lúcia. Seu marido Júlio há muitos anos comanda a Pa-

de e de competitividade de suas casas, esses profissionais

daria Marajá, uma das mais tradicionais do centro de São

são exemplos de que atributos como disposição e hu-

Paulo, enquanto o filho Lucas administra a não menos

mildade para aprender sempre, somados à resiliência –

famosa Padaria Varella, do Jardim da Saúde. Já seu outro

aquela capacidade de se adaptar sempre aos novos –, não

filho, Rafael, cuidava da Europa. “Cuidava”, porque depois

só possibilitam crescimento financeiro, como também

de dez anos de trabalho na casa, resolveu, no início deste

pessoal deles e de todos aqueles que os rodeiam.

ano de 2019, diversificar suas atividades, partindo para

Conheça, então, um pouco mais da história dos ho-

o ramo de bares, deixando para ela a tarefa de coman-

menageados de 2019 e Prêmio “Panificadores do Ano” do

dar a casa da Mário Ferraz. “Bem, não posso dizer que

SAMPAPÃO, esperando que suas trajetórias inspirem ain-

eu não tinha experiência na panificação, porque sempre

da mais a evolução e os avanços do nosso setor. A entrega

atuei nos ‘bastidores’, auxiliando meu marido e filhos na

das homenagens será feita, com grande destaque, duran-

gestão dos negócios. Embora sempre pudesse contar com

te o jantar do Dia do Panificador, em 5 de julho, no Buffet

o suporte deles, assumir a frente da Europa, sozinha, foi

Torres-Moema. Confira!

algo bastante desafiador”, conta Lúcia, com um sorriso.

AS MULHERES TÊM A FORÇA

ela tirou de letra o desafio, e, com muita coragem, deter-

Cada vez mais mulheres assumem cargos de liderança

minação e tranquilidade, incorporou o cargo de direção da

nas empresas, e, com seu talento, criatividade e sensibi-

casa com em tempo recorde e com maestria excepcional.

lidade, vêm revolucionando o modo de fazer negócios no

“Todo dia, atravesso a cidade para chegar aqui por volta das

Mas, agora, cerca de seis meses depois, dá para ver que
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6h00. Trabalho o dia inteiro com muito amor pelo que faço

e bastante produtivo. E, mais do que isso, sinto que essa

e, quando me dou conta, o dia já passou e chega a hora de

é uma conquista que posso e devo estender a todas as

fechar, para voltar para minha casa, cansada, é verdade,

mulheres panificadoras, que, como eu, se dedicam e têm

mas sempre muito satisfeita. A padaria é a minha vida”, re-

muito amor por aquilo que fazem”, finaliza, emocionada.

vela, com alegria e um jeito simples e cativante de falar.

Tadeu Sakagawa

E essa satisfação, naturalmente, se estende aos clien-

MAIS DO QUE CLIENTES, AMIGOS

tes que, todos os dias, também fazem questão de visitar

Quando atravessou o Atlântico, em maio de 1962, vindo

a Padaria Europa, para tomar um cafezinho e comer um

do distrito de Bragança, da província histórica de Trás-os-

delicioso pãozinho crocante, ou, então, para saborear um

-Montes, região do Norte de Portugal, João Batista Pires não

almoço gostoso, cujo cardápio sempre traz alguma novi-

imaginava que aquela viagem longa até o Brasil iria lhe

dade. “Qualidade de produtos e serviços e atendimento

trazer tantas oportunidades e tantas conquistas na vida.

personalizado são marcas registradas da casa. Por isso,

Seu primeiro emprego por aqui foi trabalhando no pe-

oferecemos aos nossos clientes receitas fabricadas por

queno bar de um cunhado, na Av. Santo Amaro, e, mais

meio de métodos tradicionais, com pães feitos com fari-

tarde, em outro, no Brás. Na sequência, decidido a ter seu

nha de primeira e diferentes tipos de grãos e recheios de

próprio negócio, comprou um bar na entrada da favela do

doces produzidos aqui mesmo, o que dá personalidade

Vergueiro, no qual ficou por dois anos, até vender sua parte

aos nossos itens. E isso faz uma diferença enorme, que os

para um sócio. Com a experiência adquirida no comércio, já

consumidores percebem e aprovam”, ensina.

em 1977, arrojou-se a comprar sua primeira padaria, a Pio

Por tudo isso, Lúcia considera que receber a homena-

XII, na Av. Faria Lima, em Guarulhos. Daí, depois de entrar

gem do Prêmio “Panificadores do Ano 2019” do SAMPAPÃO

e sair de sociedade em outras casas, em 1993, resolveu es-

é muito gratificante, porque, de certa forma, representa a

tabelecer-se na Panificadora Nova Guarulhos, padaria loca-

coroação do sucesso de seu esforço e do seu compromisso

lizada na Rua Albino Fantazzini nº 90, no bairro da Vila Au-

constante de sempre fazer o melhor à frente da Europa.

gusta, naquele município da Grande São Paulo, na qual, até

“Fiquei muito feliz e orgulhosa com a notícia, porque essa

hoje, divide o comando com o filho e sócio Marco Antonio.

é mais uma prova de que estou no caminho certo, e de

“A padaria, apesar de pequena, era muito bem mon-

que tudo que fiz para chegar onde estou hoje foi correto

tada. Mas logo sentimos que precisaríamos fazer uma

LÚCIA, DA EUROPA.
Todos os dias, lá está
ela, ombro a ombro com
seus colaboradores,
orientando sua equipe
de colaboradores e, com
muito carinho e atenção,
recepcionando os clientes.
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reforma nela, o que aconteceu cerca de um ano depois

continuo dedicando à panificação. É muito gostoso saber

de a assumirmos. E o negócio ia também, que, oito anos

que o nosso trabalho é valorizado por gente do ramo, que

depois, fizemos outra reforma, ampliando o espaço com

entende o tamanho do nosso sacrifício diário. E esse é um

a aquisição de alguns comércios vizinhos, até chegar ao

prêmio que faço questão de dividir com a minha família

formato que ela tem atualmente”, explica João Pires.

e com toda a equipe da Nova Guarulhos, hoje compos-

Porém, mais do que uma padaria de sucesso, a Nova

ta por quase 50 colaboradores. Gente em quem podemos

Guarulhos é hoje um ponto de encontro de amigos na-

confiar e ter a certeza de que nos ajudará a seguir sempre

quela parte do município. “Não temos uma freguesia,

em frente, rumo a um futuro sempre melhor”, finaliza,

mas, sim, uma família composta por muitos amigos, que

animadíssimo, João Pires.

vêm até aqui para compartilhar parte do seu dia e nos dar
o prazer de tomar um café e almoçar conosco”, destaca

TRINTA ANOS DE MUITO SUCESSO

Marco Antonio, mostrando a casa cheia muito antes do

O último dia 9 de junho foi uma data muito importante na

meio-dia de uma segunda-feira ensolarada.

trajetória da Panificadora Canaã, localizada na Rua Antonio

E embora a rotina da padaria continue sempre puxa-

do Campo nº 444, no bairro de Pedreira, na Zona Sul de São

da, João Pires, do alto de seus 81 anos, parece um me-

Paulo. Nela foram comemorados os 30 anos da casa sob o

nino circulando entre as mesas, puxando conversa com

comando dos irmãos Marcelo e Maurício da Costa Fernan-

os clientes. “Ele nem cogita a aposentadoria. Todo dia, às

des, do tio de ambos, Aguinaldo Alves da Costa e do sobrinho

4h30 da manhã ele chega aqui com a corda toda, aqui

deste e cunhado dos primeiros, Benedito Ronaldo da Silva.

junto com meu filho Marco Jr., sempre motivado para en-

Com justificável orgulho, o aniversário coroou o fecha-

frentar uma nova jornada. E, uma vez por semana, faz

mento de mais uma bem-sucedida etapa de trabalho do

questão de pegar a pick-up dele e dirigir até o Makro aqui

quarteto familiar à frente do empreendimento que, hoje,

perto fazer compras, sem nunca se cansar. A padaria é a

é ponto de referência na região, e que já se tornou uma

vida dele”, confidencia Marco.

extensão do lar de todos os seus clientes e frequentadores. “Nosso público é essencialmente formado por moradores, tantos os mais antigos, que assistiram de perto o

vel de reconhecimento por todo o esforço que dediquei e

nosso crescimento junto com o bairro, quanto os mais no-

Tadeu Sakagawa

“Para mim, receber a homenagem do Prêmio “Panificadores do Ano 2019” do SAMPAPÃO é prova incontestá-

JOÃO E MARCO, DA NOVA GUARULHOS.
A homenagem do SAMPAPÃO é prova
incontestável de reconhecimento por
todo o esforço dedicado ao longo de
décadas à panificação.
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vos, que estão chegando em grande quantidade, em fun-

como pizza, lanches, hambúrgueres, esfihas, assados, al-

ção da verticalização imobiliária da região”, explica Mar-

moço, caldo e muito mais. A padaria é um tipo de comér-

celo. “E esse aniversário não deixa de ser também uma

cio privilegiado. Afinal, que outro tipo de varejo alimentar

homenagem ao nosso avô, português de Espinho, cidade

consegue fazer tudo isso e ainda vender pão de primeira

pertencente ao distrito de Aveiro, na área metropolitana

qualidade?”, pergunta Maurício. “Mas, é preciso ter cora-

do Porto, que veio para o Brasil, que sempre teve o sonho

gem e saber explorar esse leque de possibilidades, fugin-

de ter uma padaria, mas nunca conseguiu concretizá-lo,

do da mesmice e sempre oferecendo novidades para os

por razões da vida”, complementa Maurício.

clientes”, emenda o panificador.

Ao longo dessas três décadas, a Canaã passou por

E toda essa expertise acumulada ao longo de 30 anos de

duas grandes reformas, a última há 13 anos, que a deixou

panificação dos sócios-proprietários da Panificadora Canaã

perfeitamente atualizada. Além dos carros-chefes – o pão

valeu, merecidamente, a conquista do Prêmio “Panificado-

francês e os itens de confeitaria –, a casa oferece, entre

res do Ano 2019” do SAMPAPÃO. “Estamos muito felizes

outros, serviço de café da manhã, almoço a la carte, e ser-

e gratos por essa distinção, que significa muito para nós.

viço de copa, com uma ampla variedade de lanches, além

Trata-se do reconhecimento dado a um trabalho constante

de pizzas à noite.

e muito bem feito, ainda mais quando, a gente sabe, se fala

“Nossas receitas são fabricadas a partir de métodos

de uma padaria de periferia, que nem sempre é valorizada.

tradicionais. Nos pães, só entra farinha premium, e a ex-

E muitas das ideias que se provaram vencedoras por aqui,

pertise de nossos padeiros, que dão seu toque pessoal em

nós trouxemos da troca de experiências no SAMPAPÃO,

tudo que fazem. E nosso atendimento é de primeira, sem-

um lugar onde temos muitos e verdadeiros amigos”, finali-

pre atencioso e cordial”, enfatiza o decano Aguinaldo, do

za Marcelo, com justificável orgulho.

alto de seus 77 anos, que, há alguns anos até chegou a se
aposentar, mas não resistiu ao chamado da padaria e vol-

A MAIS BRILHANTE DO LAGEADO

tou a trabalhar na Canaã. “Não tem jeito: a farinha entrou

A história da Padaria e Pizzaria Estrela do Lageado, loca-

na veia”, brinca ele, sorrindo.

lizada na Av. Nordestina nº 5.279, no Parque Guaianazes,
Zona Leste de São Paulo, teve inicio em 1986, quando José

está sempre evoluindo e consegue agregar várias coisas,

Alves Feitosa, cearense de Acopiara, comprou a casa e ali

Tadeu Sakagawa

“A padaria é um tipo de comércio privilegiado, que

RONALDO, MAURÍCIO, MARCELO E AGUINALDO,
DA CANAÃ. O aniversário de 30 anos da padaria
coroou o fechamento de mais uma bem-sucedida
etapa de trabalho do quarteto.
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começou a tocar os seus negócios. Apesar das dificulda-

restaurante no almoço e instalamos um forno a lenha

des naturais do início, o empreendimento logo se mos-

para produzir pizzas de excelente qualidade. Nesse perío-

trou bastante promissor, tanto que, logo no ano seguinte,

do, chegamos a vender um número recorde de 5.500 num

José Wennes Alves Gonçalves, primo de Feitosa, veio a se

só mês”, lembra Neto.

juntar a ele na Lageado. E, três anos mais tarde, em 1990,

Pouco tempo depois, o trio de sócios da Estrela do La-

Luís Alves Neto, irmão de José Wennes, também fez o ca-

geado recebeu um conselho muito sábio de Delcino Pe-

minho da Acopiara para São Paulo, para se juntar a eles.

dro dos Santos, diretor do SAMPAPÃO e proprietário da

“Só que em 1993, nosso primo José Feitosa resolveu

Padaria Chip’s, de Poá: “Foquem nos produtos de vocês e

voltar para o Ceará, e nós assumimos a padaria como ar-

tentem melhorar sempre!” E foi o que eles fizeram. Assim,

rendatários. E foi só cinco anos depois que eu e o Neto ad-

como reflexo do valioso alerta de Delcino, José Wennes,

quirimos a primeira cota, de 30%, da sociedade, e fizemos

Neto e Antonio partiram, por exemplo, para a fabricação

a primeira reforma na padaria, que acabou ficando 100%

de pães pelo método tradicional, com uso de farinha pre-

nossa somente em 2016”, conta José Wennes. E, ao longo

mium, sem pré-misturas. “Em outras palavras, voltamos

desse processo, um vizinho da padaria e amigo de mais

às origens da panificação, resgatando a essência e a tradi-

de 30 anos da dupla de irmãos, Antonio Davis Fernandes,

ção das receitas da padaria”, sublinha Antonio.

também veio a ser unir a eles na sociedade.

E esse conjunto de soluções, para alegria dos clientes
e para os proprietários da Estrela do Lageado deu – e continua dando – muito certo. Tanto que o trio de sócios está

daria era muito bom e repleto de possibilidades. “Vimos

sendo merecidamente homenageado com o Prêmio “Pa-

que o público do bairro era muito carente de opções, e

nificadores do Ano 2019” do SAMPAPÃO, o que lhes traz

toda vez que queria tomar um café com os amigos ou

imensa alegria. “É um reconhecimento importante, que

almoçar com a família, tinham que dirigir por grandes

vem em muito boa hora. É gratificante: ficamos muito li-

distâncias até o Tatuapé. Então, decidimos fazer algumas

sonjeados e duplamente felizes, porque quem trouxe a

mudanças essenciais. Assim, após a primeira reforma da

notícia do prêmio para nós foi o próprio Delcino, um ami-

Estrela, no final de 1998, com reinauguração no início de

go querido, de quem a gente gosta e cujo trabalho respei-

1999, ampliamos os espaços e implantamos o serviço de

tamos muito”, conclui, emocionado, José Wennes.

Tadeu Sakagawa

Desde sempre, com bom feeling sobre as perspectivas
do negócio, os três sócios perceberam que o ponto da pa-

JOSÉ, NETO E ANTONIO, DA ESTRELA DO
LAGEADO. Receber o prêmio do SAMPAPÃO é
gratificante e um reconhecimento importante ao
trabalho dedicado, que vem em muito boa hora.
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Tadeu Sakagawa

PEREIRA E MANUEL,
DA FREIXIEL: Trabalhamos
muito, mas viver no
ambiente de padaria
é muito compensador,
porque cada cliente, mais
do que um freguês, é um
amigo para nós.

GARRA E DISPOSIÇÃO NO DIA A DIA

muito bom, no qual chegamos a desmanchar 15 sacos de

Nascido em Freixiel, freguesia portuguesa do concelho de

farinha por dia para vender pão no balcão. Comprávamos

Vila Flor, em Trás-os-Montes, José do Nascimento Pereira

carretas com 600 sacos de farinha por mês. Depois disso,

chegou ao Brasil com a família em outubro de 1975, vindo

a padaria, que já era muito bonita e espaçosa, passou por

de Angola, cerca de um mês antes da declaração de inde-

duas reformas, a última há 11 anos, para adaptá-la ao

pendência daquela antiga colônia de Portugal.

crescimento da clientela”, lembra, por sua vez, Manuel.

“Eu tinha vivendo no Brasil uma tia e madrinha, para

Atendendo a um público eminentemente residencial,

quem escrevi aventando a possibilidade de vir para cá, e

o pão continua sendo o carro-chefe da casa, embora,

ela, sem hesitar, me respondeu que viesse, porque este

hoje, a padaria já integre serviço de restaurante no al-

era um país muito bom, no qual não faltavam oportuni-

moço e oferta de pizzas, sopas e caldos à noite, períodos

dades para quem quisesse trabalhar. E, assim, eu fiz. Vim

em que, invariavelmente, a casa fica sempre lotada. E

direto e logo encontrei emprego numa padaria aqui mes-

o mesmo acontece com a outra padaria que os irmãos

mo no bairro do Jaraguá, a Arestal. Naquele tempo, isso

também administram num bairro próximo à Freixiel.

aqui era uma zona rural, mas a Arestal era a única pada-

“Trabalhamos muito, e embora os tempos andem bicu-

ria do lugar, e já tinha bastante movimento”, lembra ele.

dos para os negócios, viver no ambiente de padaria é

Depois de pouco mais de três anos atuando ali como

muito compensador, porque cada cliente, mais do que

empregado, Pereira juntou algumas economias e comprou

um freguês, é um amigo para nós”, resumem, em unís-

um pequeno bar no mesmo bairro, onde permaneceu por

sono, Pereira e Manuel, que contam com auxílio de seus

cerca de um ano e meio, trabalhando muito, de 15 a 16 ho-

respectivos filhos, Hermínio e Sérgio, na condução dos

ras por dia, entrou como sócio em sua primeira padaria, a

negócios de ambas as casas.

Mogadourense, também no Jaraguá. Mais ou menos nesse

Com garra e disposição, a dupla de irmãos acredita

tempo, incentivou seu irmão, Manuel Luís Gonçalves, a vir

no futuro da padaria. Por isso, continuam firmes e fortes

de Portugal para o Brasil para trabalhar com ele.

em seu propósito de fazer a sua parte da melhor forma

Já com capital nas mãos, os irmãos resolveram então

possível, uma das razões pelas quais foram eleitos para

comprar um mercadinho e um terreno situado na Rua

receber a distinção do Prêmio “Panificadores do Ano 2019”

Dr. Rafael de Araújo Ribeiro nº 1.354, na Vila Santa Lu-

do SAMPAPÃO. “Entendemos essa nossa conquista como

crécia, e ali, em setembro de 1987, começaram a cons-

gratificante e muito importante para nós, porque quem

truir uma padaria com o nome especialmente escolhido

trabalha duro no dia a dia da padaria como a gente, ao

para homenagear sua cidade natal: a Freixiel Pães e Do-

longo de quase 45 anos no ramo da panificação, merece

ces, inaugurando a casa em abril de 1988. “Foi um tempo

ser reconhecido”, finaliza Pereira.
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CONSUMO / AMIDOS RESISTENTES

MUITO MAIS DO QUE

SIMPLES FIBRAS
O amido resistente, também conhecido como a “fibra do futuro”, associa
saúde ao prazer do sabor, promete fazer muito sucesso nas novas
formulações das padarias.

A

companhando a busca crescente dos consu-

de quem se preocupa em sempre oferecer simplesmente

midores por uma dieta balanceada e uma ali-

o melhor para os seus clientes é o amido resistente, tam-

mentação mais saudável, a indústria avança a

bém conhecido como a “fibra do futuro”, porque associa

passos rápidos na pesquisa, desenvolvimento e

saúde ao prazer do sabor.

oferta de soluções em termos de novos ingredientes. Fruto
dessa inovação, uma ampla gama deles vem desembar-

VELHOS NOVOS CONHECIDOS

cando no mercado, ampliando as possibilidades para pro-

Apesar de ainda parecerem uma grande novidade no

dução de itens cada vez mais interessantes nas padarias.

mercado brasileiro, os amidos resistentes já vêm sendo
estudados pela indústria de ingredientes desde meados

StockFree

E uma das novidades que vem chamando a atenção
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CONSUMO / AMIDOS RESISTENTES

da década de 1980, atraindo crescente interesse pelos

nando-os ricos em fibra e mais saborosos. E isso é bastan-

benefícios que seu uso em fórmulas alimentares propor-

te importante, porque pode contribuir significativamente

ciona saúde, bem como em função de suas propriedades

com o aumento do aporte de fibras alimentares na dieta

funcionais. Mas pode-se dizer que sua chegada por aqui

dos brasileiros, que ainda é muito baixa: hoje, nosso con-

vem se intensificando realmente apenas ao longo dos úl-

sumo per capita delas é de apenas 3g/dia, muito aquém da

timos anos, apresentados, principalmente, por grandes

quantidade recomendada pela Organização Mundial da

empresas multinacionais do setor de ingredientes.

Saúde (OMS) é de 25g a 30 g/dia para um adulto saudável.

É o caso da gigante britânica Tate & Lyle, que ao longo
de 150 anos vem concentrando esforços em inovação e

BENEFÍCIOS EM SÉRIE

desenvolvimento de tecnologias para enfrentar os desa-

Entre outras vantagens, o consumo dos amidos resisten-

fios da alimentação, e que tem a famosa marca comercial

tes proporciona benefícios fisiológicos em humanos que,

de adoçantes Splenda associada ao seu portfólio, e que já

além de diminuir o fator de risco para o desenvolvimento

há alguns anos introduziu no mercado nacional o amido

de doenças crônicas não transmissíveis – tais como dia-

resistente PROMITOR.

betes, hipertensão e relacionadas ao alto colesterol no

Outra é a National Starch Food Innovation, empresa

sangue –, promove uma digestão mais saudável. Eles são

do grupo norte-americano Ingredion, com filiais em mais

bem tolerados, com um limite de ingestão que pode che-

de 15 países, inclusive no Brasil, que realizou mais de 100

gar até 100g por dia sem provocar efeitos colaterais, como

estudos clínicos feitos com os seus amidos resistentes HI-

inchaço e flatulências, que são normalmente provocados

-MAIZE e NOVELOSE para auxiliar no entendimento des-

pelas outras fibras comuns que são fermentáveis.

ses ingredientes, e que revelaram que eles possuem van-

E mesmo a fermentação dos amidos resistentes pro-

tagens especificas que vão além dos benefícios amplos à

move a saúde digestiva devido a benefícios específicos,

saúde das fibras solúveis e insolúveis.

que o tornam particularmente valioso para a saúde do

Contudo, a participação de empresas brasileiras na

cólon. Isso porque produzem naturalmente mais butirato

introdução dos amidos resistentes no País também é bas-

(um ácido graxo de cadeia curta) do que outras fibras co-

tante marcante, como é o exemplo da Galena, pioneira na

muns. E o butirato é a fonte de energia preferencial para

distribuição de insumos para o mercado alimentício, com

as células do cólon saudável e tem demonstrado ter pro-

forte atuação também nas áreas de farmácias de mani-

priedades anti-inflamatórias e anticancerígenas.

pulação, indústria cosmética veterinária. Com mais de

Os estudos clínicos também mostraram que os ami-

30 anos de história e tradição, ela trouxe para o mercado

dos resistentes têm propriedades prebióticas, incentivam

brasileiro o ZIAM, um amido resistente do milho com alto

o crescimento de bactérias benéficas, e ainda promovem

conteúdo de amilose e fonte natural de fibras.

uma redução calórica dos alimentos que ajuda no controle de peso e auxilia no desenvolvimento de formulações

SABOR E SAÚDE

de produtos light, mantendo as mesmas características

As fibras normalmente utilizadas nas formulações da pa-

do produto referência.

daria são de coloração escura e têm sabor característico.

Complementarmente, várias pesquisas realizadas por

Quando incorporadas em alimentos de baixa umidade,

empresas do setor de ingredientes apontam que os ali-

como pães, bolos, biscoitos, massas e barras de cereais,

mentos que contêm amidos resistentes ajudam a manter

elas absorvem muita água durante o processo de fabri-

níveis saudáveis de açúcar no sangue, reduzindo a resposta

cação, modificando as características organolépticas (de

glicêmica quando comparados com os alimentos-padrão,

sabor) dos produtos, também prejudicando a textura final

bem como a liberar a energia proveniente de seu consumo

que é intensificada durante a vida deles nas prateleiras.

durante um longo período de tempo, o que auxilia bastan-

Já a utilização dos amidos resistentes na produção de

te a equilibrá-la nas primeiras horas após a refeição. E isso,

alimentos permite a incorporação de alta quantidade de

é claro, sem falar dos enorme benefícios que seu uso pode

fibra sem perder o sabor ou alterar a textura e a cor, tor-

trazer para os clientes diabéticos das padarias.
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IDEIAS NOVAS / ORGANIZAÇÃO

StockFree

PROCASTINAR
NEM SEMPRE É RUIM

A

procrastinação pode ser uma inimiga
da rotina para quem não consegue fugir dela. Adiar as tarefas importantes
é contraprodutivo quando se quer oti-

mizar o tempo e tirar o máximo de um dia. Contudo, esse é um problema tão enraizado no ser
humano que até mesmo filósofos já se dedicaram
a falar sobre o tema. Mas será que não há como
resolver a questão?
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Especialista de
produtividade e
alta performance
ensina como usar
a procrastinação a
nosso favor.

“Em síntese, procrastinar significa ‘deixar

ter a melhor técnica de trabalho do mundo, mas

para depois coisas importantes que deveriam

se não tiver um controle do seu tempo e automa-

ser resolvidas agora’. Muitas pessoas condenam

ticamente da sua vida, seus resultados sempre

a procrastinação, mas o fato é que todo mundo

deixarão a desejar”, afirma Tathiane.

procrastina. No entanto, é preciso entender que

Assim, a melhor forma pra não procrasti-

procrastinar pode ser bom desde que sejam fei-

nar coisas importantes é a organização, traçar

tas escolhas sensatas do que se pode adiar. Em

como meta e deixar tudo fácil à mão: “Às vezes

outras palavras, é possível usar a procrastinação

falta apenas um planejamento. O que eu reco-

ao seu favor”, explica a palestrante e empresária

mendo é começar a fazer aos poucos e dividir

Tathiane Deândhela, referência no mundo cor-

uma tarefa grande em partes menores e resol-

porativo em assuntos tais como produtividade e

ver uma parte de cada vez, tornando o comple-

alta performance.

xo em simples e começando a executar imedia-

A especialista exemplifica como a procrasti-

tamente”, destaca.

nação pode ser usada para beneficiar. “Eu adoro comer doces, então eu uso a procrastinação

O IMPORTANTE É DECIDIR

a meu favor para evitar comer tantos doces. Eu

Tentar adiar algo supérfluo, que nos entedia ou

bebo muita água e me distraio fazendo outras

nos faz mal é natural até certo ponto. O problema

atividades e dê repente passou aquela compul-

é fazer disso um hábito e não ser mais capaz de

são por doces. A mesma coisa acontece com as

realizar nada. Isso se deve ao simples fato de não

redes sociais. Muitas vezes as pessoas se distraem

ter disposição para dar o primeiro passo.

nas redes sociais e deixam de fazer projetos im-

Eliminar completamente a procrastinação de

portantes e trabalho. Podemos usar as redes so-

nossas vidas talvez não seja algo possível, so-

ciais como recompensa caso atinjamos as metas

bretudo para quem já se tornou “escravo dela”.

de produtividade e de trabalho, vindo depois do

Alguns estudos chegar a indicar que ela é ine-

que precisa ser feito. Toda vez que der vontade de

rente ao ser humano. No entanto, é necessário

acessar as redes sociais penso ‘daqui a pouco eu

combatê-la, principalmente quando se tem pla-

acesso’ e procrastino”.

nos e sonhos a realizar. Isso demanda uma deci-

Tathiane explica um dos motivos que levam

são firme, esforço e comprometimento. Trata-se

as pessoas a deixar tarefas importantes para de-

de escolher que rumo quer se seguir na vida e

pois: “Porque, muitas vezes, essa tarefa parece

trabalhar para isso.

complexa demais e pintamos uma imagem maior

Vale destacar, por fim, que nenhuma dica será

do que a realidade. E é aí que surge a procrastina-

suficiente para eliminar a procrastinação de nos-

ção como recurso”, diz.

sas vidas se não houver uma resolução firme por

Para reverter esse jogo, a especialista afirma

parte da pessoa afetada. “Isso vale para qualquer

que o ideal é fazer uma lista com as atividades e

ação que desejamos tomar com o objetivo de

estabelecer metas e prazos a serem cumpridos:

mudar nosso comportamento frente ao mundo.

as tarefas mais difíceis e obrigatórias devem ser

Como bem já disse a poetisa goiana Cora Cora-

realizadas pela manhã, deixando o fim do dia

lina: ‘No caminho incerto da vida, o mais impor-

para as atividades mais prazerosas. “Você pode

tante é o decidir’”, finaliza Tathiane Deândhela.

Eliminar completamente a procrastinação de nossas vidas talvez não seja
algo possível, sobretudo para quem já se tornou “escravo dela”.
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ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

LIÇÕES PARA

TODA A VIDA
Educação de qualidade é o melhor caminho para o crescimento profissional
das pessoas e do setor de panificação. E esse tem sido o maior exemplo e
legado da Escola IDPC há quase 17 anos.

Tadeu Sakagawa

O PRESIDENTE ANTERO
COM PARTE DOS
FORMANDOS. Estamos
muito satisfeitos com os
resultados da Escola IDPC.
Mas, é claro, queremos
muito mais!

E

nquanto o setor de panificação e confeitaria ain-

deu aqui nos deu uma base sólida que vamos levar para

da convive com o problema da falta de profis-

toda a nossa vida profissional”, afirma, emocionado, Anto-

sionais qualificados em São Paulo e no Brasil, a

nio Carlos de Angelis, um dos diplomados. “Os professores

Escola IDPC do SAMPAPÃO mantém e amplifica

são excelentes, assim como a grade de matérias. E é muito

seu compromisso de capacitar pessoas para enfrentar o

bom saber que a Escola IDPC estará sempre aqui para nos

mercado de trabalho. E isso já há mais de 16 anos, ao lon-

dar apoio, sempre que precisarmos”, destaca, por sua vez,

go dos quais atendeu a mais de 23.500 alunos.

muito satisfeita, Silvana Pereira dos Santos, outra aluna

E a alegria de ver gente amplamente capacitada sain-

do curso. “Sinto-me totalmente preparado para enfrentar

do de suas salas de aula teóricas e oficinas práticas para

o mercado de trabalho. E o que aprendi aqui já me abriu

ganhar, literalmente, o mundo – sim, porque não são pou-

uma porta, que foi a conquista de um novo emprego. E,

cos os alunos que se formam na Escola IDPC e vão tra-

tenho certeza, muitas outras ainda se abrirão”, comemora

balhar ou montar seu próprio negócio no exterior – pode

também o formando Rafael dos Santos Filho.

ser vista no rosto dessas pessoas em ocasiões muito especiais, como foi o caso da cerimônia de formatura do

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE

Curso Técnico em Panificação 2018-2019, realizada no dia

Trabalhar de maneira ininterrupta para equilibrar a

9 de abril, no auditório das entidades, que capacitou 14

defasagem dessa balança sempre foi prioridade da Es-

formandos para o exercício do ofício.

cola IDPC. E para continuar sempre a dar vida à forma-

“O curso foi muito gratificante. O que a gente apren-
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ção profissional no setor de panificação e confeitaria, a

unidade de ensino do SAMPAPÃO está sempre inovando.

cebook e no Instagram, fazendo essencialmente a divul-

Um exemplo claro é a sua grade temática, que começou

gação de seus cursos. Já no Youtube, por meio do canal

relativamente pequena no final de 2002, quando a escola

da TV SAMPAPÃO, ela transmite basicamente videoau-

foi inaugurada, mas que hoje já conta com 72 diferentes

las, ministradas pelos técnicos da unidade de ensino,

cursos ministrados por sua competentíssima equipe de

que atingem virtualmente pessoas no mundo todo. “E no

diretores, técnicos e professores.

Whatsapp, formamos um grupo que funciona para aten-

E é, por exemplo, o que está acontecendo exatamente

dimento exclusivo dos nossos alunos, com troca de infor-

agora, com a reformulação do Curso Técnico em Panifica-

mações – incluindo posts, artigos, cases, e-books –, de apli-

ção, a fim de turbiná-lo com mais conteúdo e adequá-lo

cações e novas receitas, esclarecimentos de dúvidas de

às novas realidades do setor. “Ele vai entrar em 2020 com

aulas e daquelas que aparecem no dia a dia das padarias

uma ‘roupa’ totalmente nova’, apresentando muitas novi-

e confeitarias... Tudo isso e muito mais”, destaca Sandra,

dades”, adianta a diretora da Escola IDPC, Sandra Bezerra.

antecipando que muita novidade ainda vem por aí.

Prova de atualização constante é, também, o fantás-

“Estamos muito satisfeitos com os resultados que vi-

tico desempenho que a escola vem obtendo desde que

mos obtendo com a Escola IDPC, que a posicionam entre

ingressou nas redes sociais, estabelecendo uma intensa

as melhores e maiores unidades de ensino profissional

comunicação por meio desses canais de comunicação

para o setor em nível mundial. Mas, é claro, estamos em-

direta com os seus mais diversos públicos, englobando

penhados também em ampliá-los sempre mais. E, para

alunos, ex-alunos, panificadores associados ou não e em-

isso, pedimos o apoio de todos os panificadores, no senti-

preendedores individuais que atuam nos mais diversos

do de que enviem cada vez mais pessoas para serem qua-

segmentos do setor de alimentos.

lificadas e requalificadas em seus cursos e aulas”, finaliza

Assim, a Escola IDPC já marca forte presença no Fa-

o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira.

Gratidão. Esse é o maior sentimento de Davis Williams,
hoje padeiro e consultor técnico em panificáveis, ex-aluno
do Curso Técnico em Panificação da Escola IDPC. “Tenho
orgulho de ter em meu DNA profissional esse legado”, diz
ele nesta entrevista exclusiva à Revista IPC. Confira!
Revista IPC: Davis, por que você decidiu seguir a profissão de padeiro?
Davis Williams: É algo que vem desde criança. Tenho lembranças de ver minha avó cozinhando, e logo aprendi a fazer pão caseiro com minha tia. A simplicidade ao cozinhar
da minha madrinha Iramaia Regina – que faz a cozinha
típica mato-grossense parecer tão fácil o que me enche
de orgulho e me encanta sempre –, também foi uma inspiração para mim. Assim, fui me interessando e buscando
me aperfeiçoar. Comecei fazendo cursos na área e percebi
que havia necessidade de buscar uma formação técnica
para ter mais conhecimento sobre esse alimento tão fascinante chamado pão e sobre tudo que o cerca.
E como foi que você chegou à Escola IDPC?
Eu estava fazendo um desses cursos, e um professor me
falou da instituição como alternativa de aprendizagem

caso eu tivesse interesse em
seguir a carreira técnica. Fiz
algumas pesquisas, encontrei muitas boas referências
e julguei que valeria muito a
pena fazer o Curso Técnico
em Panificação no IDPC, até
porque, por coincidência, ela
ficava muito próxima da minha casa.

Escola IDPC/SAMPAPÃO

UMA LIÇÃO DE AMOR PELA PROFISSÃO

AGRADECIMENTO QUE NÃO
SE MEDE. Davis, à direita, com
o Prof. Fábio Bruno da Silva,
uma de suas muitas fontes de
inspiração na Escola IDPC.

E como foi essa experiência?
“Gratificante” é a melhor palavra para defini-la. Além
dos professores, o que mais gostei foi ver a evolução dos
alunos ao longo do curso, demonstrando muita determinação para enfrentar os desafios da rotina pesada do
trabalho, distância, transporte... E, ao chegarem à escola,
perceberem que estavam no lugar certo na hora certa, lutando por algo que acreditavam e que não tem preço: o
conhecimento. Aprendi muitas coisas que mudaram a minha visão sobre panificação, tipo que fazer pães envolve
conhecimentos que vão além da prática. Ou seja, temos
que entender o porquê de as coisas serem como são.
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ESCOLA IDPC / GOURMET

Fotos Cláudio Lira

RECEITAS GENIAIS
DOS CURSOS DA ESCOLA IDPC
Um dos muitos pontos fortes da grade de cursos da Escola IDPC são, sem
dúvida alguma, as receitas de pães e doces preparados nas aulas práticas.
Confira aqui duas delas!
PÃO ENSAIMADA
MALLORQUINA (ESPANHA)
Este é um pão típico espanhol, com origem na Ilha de
Mallorca, maior ilha do arquipélago das Ilhas Baleares,
localizado a leste da Espanha. É um produto com designação
geográfica local desde 1996, que pode ser encontrado
também na Argentina, onde foi introduzido por imigrantes
mallorquinos. A receita foi trazida pelo chef Juan Francisco
Gazquez, e ministrada por ele no Curso de Panificação
básica no IDPC. Seu aluno Fagner Edmilson Leite aprendeu
a receita e iniciou a produção na panificadora Munhoz Pães.
E essa novidade já é sucesso de vendas na casa. Então,
aprenda o passo a passo desse delicioso pão espanhol!

RENDIMENTO: 2 PÃES DE 850G CADA.
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo Especial 100
Ovos
30
Açúcar Refinado
20
Banha de Porco
20
Fermento Biológico Seco 3
Açúcar Gelado para
Polvilhar

Quant. (g/ml)
1.000
300
200
200
30
q.b.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

1. Fazer o mise-en-place.
2. Colocar os ingredientes na masseira e misturar
na velocidade média por 8 minutos ou até
formar o ponto de véu.
3. Deixar a massa descansar por 25 minutos,
coberta com plástico.
4. Abrir a massa na mesa, esticando ao máximo
sem deixar “rasgar”.

5. Untar a massa com a banha e enrolar. Colocar na
bandeja em forma de espiral e deixar fermentar
por aproximadamente 4 horas.
6. Assar em forno de lastro a 200ºC por 20 minutos
(dependendo do tamanho das peças).
7. Polvilhar com o açúcar gelado.

Informação Nutricional (Porção com 50g – 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 200kcal = 800kJ
Carboidratos 28g
Proteínas 4g
Gorduras Totais 7g
Gorduras Saturadas 2,6g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 103mg

%VD(*)
10%
9%
5%
13%
12%
VD não estabelecido
29%
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.
Ingredientes: Farinha de Trigo, Ovos, Açúcar Refinado, Banha de Porco e
Fermento Biológico Seco.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS DE TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.

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

RENDIMENTO: 1 UNIDADE DE 2,5KG
Ingredientes
Porcent. (%)
Creme de Leite Fresco
100
Chocolate Branco
40
Leite Integral
25
Biscoito Champagne
22,5
Açúcar
12,5
Gemas
5
Gelatina Neutra
2,5

Quant. (g/ml)
1.000
400
250
225
125
50
25

FRUTAS VERMELHAS

CHARLOTTE COM FRUTAS VERMELHAS
Esta sobremesa foi criada em homenagem à rainha Charlotte de
Inglaterra, que viveu entre os séculos 18 e 19. A receita passou a ser ainda
mais apreciada no Reino Unido e em todo o mundo depois do batizado

Ingredientes
Morangos
Mirtilo
Framboesa
Amora
Açúcar
Água
Suco de Limão

Porcent. (%)
100
50
50
50
50
25
7,5

Quant. (g/ml)
400
200
200
200
200
100
30

real da princesa britânica Charlotte, filha do príncipe William e de Kate
Middleton. O bolo, que também é uma tradição da confeitaria russa, foi

DECORAR

criado, entretanto, por um francês, o gastrônomo Antoine Carême (1784-

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Frutas Vermelhas In Natura Açúcar de Confeiteiro
-

1833), que a apresentou para os czares. Na Escola IDPC ela ganhou o
formato mostrado aqui pelas mãos do professor Hallyson Cezar Silva.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Hidratar a gelatina e reservar.
2. Em uma panela, colocar o leite, o açúcar, as gemas, o chocolate branco e a
gelatina já hidratada. Misturar bem até derreter o chocolate. Reservar.
3. Bater o creme de leite fresco até montar e, em seguida, adicionar 350g de
frutas vermelhas. Misturar bem todos os ingredientes até homogeneizar.

4. Para a geleia de frutas, em uma panela cozinhar as frutas com o açúcar, a
água e o suco de limão. Mexer bem até ficar homogêneo. Esperar esfriar e
reservar.
5. Para a montagem da charlotte, forrar a lateral de uma forma com o biscoito
champagne e colocar a mousse na cavidade. Levar para gelar por 2 horas.
6. Desenformar e decorar com as frutas vermelhas e açúcar de confeiteiro.

Informação Nutricional (Porção com 60g – 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 158kcal = 664kJ
Carboidratos 16g
Proteínas 1,6g
Gorduras Totais 7,8g
Gorduras Saturadas 3,9g
Gorduras Trans 0,8g
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 26mg

%VD(*)
8%
5%
2%
14%
18%
VD não estabelecido
29%
1%

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.
Ingredientes: Creme de leite fresco, chocolate branco, leite integral, biscoito champagne,
açúcar refinado, gemas, gelatina neutra, morango, mirtilo, framboesa, amora e suco de limão.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.

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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ESCOLA IDPC / CURSO DE FICHA TÉCNICA

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

JULHO

DATA

DIAS

HORÁRIO

Pães Rústicos Internacionais (20h)
Interpretação de Laudo de Farinha (8h)
Doces Finos (15h)
Fermantação Natural ((16h)
Atendimento ao Cliente( 15h)
Responsável Técnico (20h)
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h)
Especial de Massa Folhada (15h)
Cardápio Light & Saudável (16h)
Bolos Secos (12h)
Brigadeiro Gourmet (12h)
Tortas de Vitrine (12h)
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h)
Técnica da Glaçagem (8h)
Tábuas de Frios (3h)

01/07 à 05/07
01/07 à 02/07
01/07 à 05/07
01/07 à 04/07
01/07 à 05/07
01/07 à 05/07
01/07 à 02/07
01/07 à 05/07
01/07 à 04/07
01/07 à 04/07
01/07 à 04/07
02/07 à 04/07
04/07 à 05/07
04/07 à 05/07
05/jul

Seg. à Sex.
Seg. à Ter.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Ter.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. à Qui.
Seg. à Qui.
Ter. à Qui.
Qui. à Sex.
Qui. `a Sex.
Sex.

08h30 às 12h30
08h30 às 12h30
08h30 às 11h30
14h30 às 18h30
15h às 18h
14h30 às 18h30
14h30 às 18h30
15h às 18h
14h30 às 18h30
18h30 às 21h30
18h30 às 21h30
08h30 às 12h30
08h30 às 12h30
14h30 às 18h30
9h às 12h

Pães Orgânicos (08h)

01/08 à 02/08

Qui. á Sex.

08h30 hs ás 12h30

01/ago

Qui.

08h30 às 11h30

Noções em Confeitaria (112h)

01/08 á 13/09

Seg. á Sex.

14h30 às 18h30

Higiene e Manipulação dos Alimentos( 8h)

01/08 à 02/08

Qui. e Sex.

14h30 às 18h30

Qualidade do Pão Francês (20h)

05/08 á 09/08

Seg. á Sex.

08h30 às 12h30

AGOSTO

Tábuas de Frios (3h)

Atendimento ao Cliente (15h)

05/08 à 09/08

Seg. à Sex.

15h às 18h

Doces Finos(15h)

05/08 à 09/08

Seg. á Sex.

14h30 às 17h30

Técnicas em Congelamento de Pães (12h)

05/08 à 07/08

Seg. à Qua.

14h30 às 18h30

Brigadeiro Gourmet (12h)

05/08 à 08/08

Seg. à Qui.

18h30 às 21h30

Fermentação Natural (16h)

06/08 á 09/08

Ter. á Sex.

08h30 às 12h30

Técnica da Glaçagem (9h)

06/08 à 08/08

Ter. á Qui.

9h as 12h

Tábuas de Frios (3h)

08/ago

Qui

14h30 às 17h30

Macaron (4h)

09/ago

Sex.

8h30 às 12h30

Bolo sem Glúten (4h)

12/ago

Seg.

17h30 às 21h30
08h30 às 12h30

Interpretação de Laudo de Farinha (8h)

12/08 à 13/08

Seg. à Ter.

Massas, Recheio e Coberturas (9h)

12/08 à 14/08

Seg. à Qua.

9h às 12h

Pães Flavorizados (8h)

12/08 à 13/08

Seg. à Ter.

08h30 às 12h30

Pães Rústicos Internacionais (20h)

12/08 à 16/08

Seg. à Sex.

08h30 às 12h30

Noções em Panificação (80h)

12/08 à 11/09

Seg. à Sex.

14h30 às 18h30

Hgiene e Manipulação dos Alimentos (8h)

12/08 à 13/08

Seg. à Ter.

14h30 às 18h30

Responsável Técnico (20h)

12/08 à 16/08

Seg. à Sex.

14h30 às 18h30

Bolos Secos (12h)

12/08 à 15/08

Seg. à Qui.

14h30 ás 17h30

Cardápio Light & Saudável (16h)

13/08 à 16/08

Ter. à Sex.

17h30 às 21h30

15/ago

Qui.

08h30 hs ás 12h30
14h30 às 17h30

Petit Gateau (4h)
Tábuas de Frios (3h)

16/ago

Sex.

Naked Cake (09 hs)

19/08 á 21/08

Seg. á Qua.

9h as 12h

Pães Italianos (12h)

19/08 à 21/08

Seg. á Qua.

08h30 hs ás 12h30

Pizza (20h)

19/08 à 23/08

Seg. à Sex.

08h30 hs ás 12h30

Varidades de Pães Doces (12h)

19/08 à 21/08

Seg. à Qua.

14h30 às 18h30

Interpretação de Laudo de Farinha (8h)

19/08 à 20/08

Seg. à Ter.

14h30 às 18h30

Festival de Pães Doces (12h)

19/08 à 22/08

Seg. à Qui.

18h30 às 21h30

Variedades de Pão de Forma (12 hs)

26/08 á 28/08

Seg. á Qua.

08h30 hs ás 12h30

Qualidade do Pão Francês (20 hs)

26/08 à 30/08

Seg. à Sex.

08h30 hs ás 12h30

Básico de Salgados (20h)

26/08 à 30/08

Seg. à Sex.

08h30 hs ás 12h30

Massas, Recheio e Coberturas (9h)

26/08 à 28/08

Seg. à Qua.

15h às 18h

Variedades de Pães de Forma (12h)

26/08 à 29/08

Seg. à Qui.

18h30 às 21h30

Cheesecake (8h)

27/08 á 28/08

Ter. á Qua.

08h30 hs ás 12h30

Festival de Brownier (8h)

29/08 à 30/08

Qui. à Sex.

14h30 às 18h30

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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@escola idpc

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

(11) 98658-4519
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VAREJO / TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

StockFree

EXPERIÊNCIA
TRANSFORMADORA
Presidente do Google aposta em
boas experiências para fidelizar
consumidor no meio online e mudar o
hábito do varejo tradicional.

A

s mudanças propostas pela Transformação Di-

ção mais do que óbvia de que, às vezes, as grandes trans-

gital são inevitáveis, intensas e já visíveis. Bas-

formações nas empresas começam devagar e vão ficando

ta dizer que, hoje, de 25% a 70% das pessoas

mais rápidas. Em outras palavras, os hábitos de consumo

compram por meio do mercado digital, sendo

mudam e elas, por bem ou por mal, têm que se adaptar.

que 15% dos brasileiros já compram produtos de super-

Exemplos dessa dinâmica são os bancos online, que regis-

mercados no meio online, confortavelmente sentados na

traram uma evolução de 53% nas transações que aconte-

frente de seu computador e até mesmo em trânsito, te-

cem pela internet nos últimos anos. Esse aumento, é claro,

clando seus pedidos em notebooks, tablets e smartphones,

mostra que, com o crescimento da competitividade, as em-

enquanto e movimentam pelas cidades a bordo de um

presas precisam melhorar suas experiências, sob o risco de

carro do Uber. E, embora ainda não existam dados concre-

não conseguirem se manter no mercado se não fizerem isso.

tos sobre o varejo de padaria, engana-se o panificador que

“As empresas devem ter o compromisso de estarem cons-

pensa que vai ficar fora dessa onda. “Esse é um fenômeno

tantemente questionando seus padrões”, afirma Coelho.

que vai acontecer no Brasil e as empresas que se prepara-

Fato relevante que dá suporte a essa premissa é a sim-

rem vão poder tirar proveito do crescimento dessa catego-

ples constatação de que os brasileiros já passam nove ho-

ria no meio online”, enfatiza Fabio Coelho, vice-presidente

ras por dia conectados, e, muitas vezes, já chegam à sua

da Google LC. e atual presidente do Google no Brasil.

padaria conhecendo em profundidade sobre os produtos

Embora 85% dos consumidores ainda optem pelos ca-

e serviços que você oferece na casa porque já pesquisa-

nais de varejo tradicionais onde compram atualmente –

ram sobre eles na internet. E a coisa é bem maior do que

por conta da força das marcas que eles representam, da

se imagina: “Sessenta por cento das vendas no offline são

existência de lojas físicas e da possibilidade de trocas –, o

influenciadas por interferências online. Isso mostra o de-

cenário está mudando rapidamente. “Isso porque há tam-

sejo crescente que o consumidor tem em se informar”,

bém uma coisa importante, que é a fidelização do consu-

revela Fabio Coelho.

midor no meio online, conquistada pelas boas experiên-

Em síntese, tudo isso comprova, mais uma vez o que

cias de compra já ‘arquivadas’ na memória deste, já que

já é amplamente sabido: o consumidor não está só mais

75% deles continuam comprando nas lojas virtuais onde

curioso, como também mais exigente. Ele passa por um

fizeram sua primeira aquisição online, ficando satisfeito

funil de decisões antes da compra que o levam a escolher

com o resultado”, pontua Coelho.

o que é melhor. É a partir daí, que, de acordo com o executivo que as empresas devem buscar desenvolver soluções.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

“O amadurecimento do mercado e dos usuários deve cau-

Esse último comentário de Fabio Coelho vem da constata-

sar transformações nos negócios”, finaliza Coelho.
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GESTÃO / RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

Por Antonio Saú Rodriguez

LUCRO

StockFree

NA PONTA DO LÁPIS.
Que tal implantar
um novo conceito
de rentabilidade
na sua padaria. O
SAMPAPÃO pode
ajudar você com isso!

PARA QUE TE QUERO!
Mantenha os custos fixos como
um total que deve ser pago pelo
resultado da venda de todos os
seus produtos.

V

ocê sabe realmente calcular o lucro de seus
produtos? Como você distribui isso no custo
de seus produtos os salários do balconista, do
gerente, da faxineira? E o aluguel? Para res-

ponder a essas questões, primeiramente vamos abordar
os custos que ocorrem na empresa, independentemente
de se produzir ou vender os produtos. São os CUSTOS FIXOS. Eles estão lá todos os meses e decorrem da capacidade instalada, quer você a utilize plenamente ou não.
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GESTÃO / RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

Exemplificando, alguns tipos de custo fixo são o aluguel, os salários do balconista, do caixa e do ajudante,
os custos de iluminação e do contador de sua padaria, e,
ainda, o seu pró-labore, além do salário do seu padeiro e
do seu confeiteiro, se você paga independentemente do
que eles produzam.
Ora, se esses custos são fixos e não são relacionados
ao volume de produção ou de vendas, porque que atribuí-los (“rateá-los”, no jargão contábil) ao custo de seus proos custos fixos como um total que deve ser pago pelo resultado da venda de todos os seus produtos.

StockFree

dutos? Por que não pensar de forma diferente: mantenha

E qual é o resultado real (também chamado de “Margem de Contribuição”) dos produtos vendidos, que devem

E COMO SE CALCULA ESSE RESULTADO TOTAL QUE DEVE

pagar os custos fixos totais e, ainda, deixar uma margem

SER CONFRONTADO COM SEUS CUSTOS FIXOS?

para seu lucro? Então, a equação é: o Preço de Venda me-

Preço de Venda menos Custos Variáveis (cujo resultado

nos os Impostos Diretos sobre a venda, menos os Custos

também é chamado de “Margem de Contribuição Uni-

e Despesas Variáveis.

tária”), multiplicado pela Quantidade de Venda de cada
produto.

E QUAIS SÃO OS CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS?

São aqueles que decorrem diretamente da produção ou

E QUAIS AS VANTAGENS DE SE CALCULAR O LUCRO REAL

da venda dos produtos e variam na proporção do que é

DESSA FORMA?

produzido ou vendido. Exemplificando os custos variá-

1. Sabe-se exatamente quais os produtos que dão maior

veis: farinha, sal, açúcar, gordura, fermento, comissão de

rentabilidade e que você deve incentivar a venda, des-

venda sobre o volume de produtos vendidos etc. Enfim,

cartando aqueles os que não valem a pena vender; e

são os custos que você consegue identificar diretamente
nos produtos produzidos ou vendidos.

2. É possível apurar o quanto precisa vender para cobrir
seus custos fixos, item que também é denominado de
“Ponto de Equilíbrio”, a partir do qual cada produto
vendido acrescenta ao lucro uma margem de contribuição.

Caso você se
interesse por implantar
esse conceito em
sua panificadora, o
SAMPAPÃO está á sua
disposição, por meio
de seu Departamento
de Marketing.

O cálculo é simples porque não é necessário fazer
nenhuma distribuição de custos (rateios). Se não for variável joga no “panelão” de custos fixos que precisa ser
coberto pela “Margem de Contribuição”, ou seja: Preço
menos Custos Variáveis.
Caso você se interesse por implantar esse conceito em
sua panificadora, o SAMPAPÃO está á sua disposição, por
meio de seu Departamento de Marketing.

ANTONIO SAÚ RODRIGUEZ é professor da FGV, da Faculdade Sumaré e
assessor da Presidência do SAMPAPÃO.
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Fotos: StockFree

NUTRIÇÃO & SAÚDE / SELEÇÃO DE ALIMENTOS

Em meio a tantas opções no mercado, a observação é
ferramenta fundamental para fazer boas escolhas.

COMO COMPRAR ALIMENTOS DE
ALTO VALOR NUTRICIONAL
PARA SUA PADARIA

N

ão é segredo para ninguém que uma alimen-

não comprou um desses alimentos para servir aos seus

tação balanceada – com a presença de carboi-

clientes e só percebeu que ele não estava perfeitamente

dratos, proteínas, lipídios, sais minerais (zin-

adequado para o consumo ao chegar à sua cozinha pro-

co, cobre, potássio, magnésio) e vitaminas – é

fissional, não é mesmo?

indispensável para alcançar saúde e qualidade de vida.

“Na atualidade, um dos pontos mais importantes na

Da mesma forma, todo panificador sabe que comprar in-

escolha saudável, é a observação da segurança alimen-

gredientes para sua padaria é uma tarefa que exige tem-

tar, higiene na embalagem e na conservação. E isso é

po e atenção. Na seção das frutas e verduras, por exem-

importante desde a verificação do solo onde as frutas e

plo, a maior missão é achar um produto de qualidade em

verduras foram plantadas, que devem ter sido fertiliza-

meio às diversas opões de oferta. E quantas vezes você

dos adequadamente, no sentido de fornecer os nutrientes
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necessários à composição mineral da planta”, explica o

deve ser evitado. A presença de bactérias, fungos e vírus

cardiologista Daniel Magnoni, integrante do projeto Nu-

podem acarretar uma infecção ou intoxicação alimentar.

trientes para a Vida (NPV), entidade brasileira ligada à

Segundo Valter, um dos grandes fatores para a perda

Nutrients For Life (NFL), fundação norte-americana que

de vitaminas e nutrientes é a condição do meio “A tempe-

tem como missão esclarecer e informar a sociedade sobre

ratura ambiente favorece a multiplicação desses micror-

os benefícios dos fertilizantes na produção dos alimentos,

ganismos. Portanto, um clima ameno reduz a proliferação

bem como sobre sua utilização adequada.

dos organismos que deterioram os alimentos e os mantêm nutritivos.”, completa.

DICAS SIMPLES, MAS MUITO ÚTEIS

Assim, em meio a tantas opções no mercado, a obser-

Com essa proposta, a Nutrientes para a Vida decidiu reunir

vação é ferramenta fundamental para fazer boas escolhas.

algumas dicas simples para auxiliar você nessa escolha. A

Por exemplo, uma verdura adequada para consumo deve

primeira delas vem da constatação óbvia de que frutas e

apresentar intensa coloração verde, sem manchas ou fu-

verduras frescas tendem a ter mais vitaminas em compa-

ros, ausente da presença de insetos ou odor de decompo-

ração àquelas que permanecem nas prateleiras. “A degra-

sição. Outras questões dignas de atenção dizem respeito a

dação ocorre ainda durante o transporte. Quanto mais rá-

frutas e legumes descascados, pois são mais suscetíveis de

pido for o consumo após a colheita, maior é o valor nutri-

contaminação, além da verificação do estado daqueles ali-

cional”, alerta o agrônomo Valter Casarin, também da NPV.

mentos que são comercializados em caixas, como moran-

A cor e o odor também são fatores importantes, tanto

gos e uvas. “Tudo isso parece ser muito simples, mas nem

como sinal da qualidade, quanto como estímulo à esco-

sempre tais fatores são observados na hora de encontrar a

lha do consumidor. Um alimento passado ou estragado

melhor alternativa”, finaliza Valter Casarin.
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TENDÊNCIAS / ULTRACONGELAMENTO

O FRIO QUE ESQUENTA
SEUS LUCROS
O processo de congelamento de alimentos é fundamental numa
cozinha profissional de padaria, e pode ser facilitado com a
utilização de ultracongeladores.

U

ma pergunta que muitos panificadores ainda

fazer o resfriamento do produto, ou seja, a capacidade que a

se fazem é qual a diferença entre a câmara

máquina tem de realizar o congelamento total do alimento.

fria turbinada e um sistema de ultracongela-

No ultracongelador, o tempo para realizar o ciclo de

mento? Entender a diferença entre esses dois

resfriamento é de uma hora apenas, o que representa um

equipamentos é muito importante, pois auxilia na esco-

rendimento 60% superior a uma câmara fria. Isso ocorre

lha da melhor opção, levando em consideração o perfil

em função do dimensionamento dos ventiladores, do eva-

de refrigeração que a cozinha do estabelecimento precisa.

porador e do tamanho da câmara das duas máquinas. Na

Segundo os especialistas e fabricantes do setor, a câ-

câmara fria, essas peças são menores e, por causa disso,

mara fria turbinada e o sistema de ultracongelamento são

leva mais tempo para realizar o ciclo de resfriamento, que

similares operacionalmente, mas se diferenciam na po-

é de quatro horas.

tência de transferência de ar frio para o produto. Ou seja,
a principal diferença entre os dois equipamentos está na

DOMÍNIO DO PROCESSO

temperatura que as duas máquinas conseguem alcançar.

Para que a sua padaria possa aumentar a produtividade

A câmara fria mantém a temperatura entre 0°C e 18°C.

e servir uma variedade de tipos e sabores, o congelamen-

É indicada para a conservação de bebidas, laticínios e frutas

to é uma alternativa que garante bons resultados, e re-

frescas. Já os ultracongeladores conseguem resfriar ainda

presenta uma grande oportunidade do setor, que precisa

mais os alimentos, mantendo a temperatura entre -1°C e

diversificar sua produção para fidelizar seus clientes. No

-25°C. Essa temperatura é mais adequada para o congela-

entanto, é preciso dominar a técnica para que o shelf life

mento de aves, frutos do mar, carnes, polpas, sorvetes etc.

do produto seja maior.
Uma alternativa para aumentar a variedade do cardá-

Pixabay

StockFree

Outro diferencial é o tempo que o equipamento leva para
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TENDÊNCIAS / ULTRACONGELAMENTO

pio é investir no congelamento de pães. De saída, Rogério

grande escala, redução dos custos operacionais e estocagem

Shimura, chef boulanger, empresário, fundador da Levain

mais apropriada dos itens onde os produtos são finalizados

Escola de Panificação e Confeitaria e, ainda, diretor do

num momento bem próximo ao do consumo. Além disso,

SAMPAPÃO, explica que é preciso fazer o preparo de ul-

também permitiu às lojas um poder de diversificação da

tracongelado, principalmente quando a técnica é utiliza-

produção e um maior planejamento no setor de produção.

da no produto ainda cru. “O glúten não aguenta muito
tempo de congelamento e pode perder a forma”, alerta.

Indiretamente, com as possibilidades de sua utilização,
o setor de panificação não para de receber novidades em

Segundo ele, existem três tipos de congelamento de

empresas que empregam esta tecnologia. Segundo o SE-

pães: o produto cru, o pré-assado e o assado. O tempo

BRAE Nacional, em países asiáticos e até mesmo no Brasil

de conservação do produto congelado depende do tipo

estão surgindo novos formatos de lojas como micro pada-

de fermento utilizado no preparo da massa. “Quando são

rias e quiosques. Essas lojas recebem os produtos pratica-

utilizados melhoradores específicos diferentes de con-

mente prontos congelados, assam e os finalizam na frente

gelamento, é possível aumentar o shelf life para até 60

dos clientes. Graças ao congelamento, elas não precisam

dias”, destaca Shimura.

de um espaço para a produção no ponto de venda e podem

Mas para que o ultracongelamento seja eficiente, é
preciso que o profissional domine a técnica para que a

se localizar em espaços menores de grande fluxo humano
como shoppings e movimentados centros comerciais.

mistura não seja perdida no meio do processo. Shimu-

Com as possibilidades aberta pelo ultracongelamento

ra recomenda que todas as etapas sejam feitas de for-

também surgiram novos modelos de negócios dentro do

ma correta. “Na atual economia, o profissional não pode

setor, como a criação de novas padarias industriais. Utili-

errar, e por isso é importante trabalhar com técnicas e

zando essa tecnologia, algumas empresas estão mudando

padronização de medidas”, pontua.

seu foco de mercado e fornecendo produtos diretamente para outras padarias que desejam otimizar processos

INÚMERAS OPORTUNIDADES

internos, empresas e entidades, como escolas, creches e

O desenvolvimento tecnológico moderno é intenso. Como

hospitais, ou diretamente para o consumidor.

resultado disso, a tendência de utilização da técnica de ul-

Outra grande mudança provocada pela tendência tem

tracongelamento trouxe a reboque uma série de benefícios

sido a menor dependência da mão de obra especializada,

diretos, tais como a criação de centrais de produção em

como padeiros e confeiteiros. Tradicionalmente, pela dificuldade em encontrar bons profissionais no mercado de
trabalho, estes possuem um grande poder de barganha e
negociação junto às empresas. Com o ultracongelamento,
as padarias podem diminuir a necessidade desses profissionais na sua produção, terceirizando alguns itens ou

StockFree

toda a produção via congelamento. E essa mudança pode
reduzir os custos com colaboradores dentro das empresas.
SAINDO NA FRENTE

Sem dúvida, a técnica de ultracongelamento na panificação chegou para ficar. Seus métodos, indiscutivelmente, têm tudo para melhorar a produtividade da empresa,
uma vez que aumentam a diversificação de produtos que
podem ser oferecidos aos clientes e, ainda, a produtividaPixabay

de por funcionário na indústria.
O congelamento é hoje uma forte tendência na panificação e quem dominá-lo primeiro irá sair na frente, na
corrida pelo sucesso. A técnica melhora a produtividade
da empresa, pois, como já foi dito, aumenta a diversifica-
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ção de produtos e também a produtividade por funcio-

interromper a cadeia do frio. Além disso, são necessários

nário na indústria, além de proporcionar o aumento do

cuidados para evitar o descongelamento desses itens.

mix de produtos das padarias e a redução de perdas e
desperdício de matérias-primas.

Assim, ainda seguindo as orientações do SEBRAE Nacional, os produtos congelados devem manter sua tem-

Contudo, apesar de todas essas vantagens e facilidades,

peratura seguindo a cadeia do frio, para que isso ocorra, o

a implantação requer um estudo adequado de sua utiliza-

transporte da indústria até os pontos de revenda deve ser

ção. As técnicas requerem condições muito específicas para

feito em carros com carrocerias frigoríficas ou em caixas

seu sucesso e isso demanda equipamentos e capacitação

tipo isotérmicas. Já nos pontos de venda é necessária a

de pessoas dentro da organização. O principal é climatizar

existência de câmaras frigoríficas ou freezers para o ar-

o ambiente e o processo de congelar esses produtos com ul-

mazenamento. Caso contrário, se por alguns instantes a

tracongeladores e o processo de estocagem com câmaras ou

temperatura aumentar, será dado início ao processo de

locais apropriados. Também são necessários investimentos

descongelamento. Isso poderá viabilizar o desenvolvi-

em logística. É preciso ter condições de realizar o transporte,

mento de agentes microbiológicos indesejáveis, perda na

a entrega e a estocagem dos produtos no seu destino sem

qualidade do produto final e até perda do produto.

COMO CONGELAR PRODUTOS
COM FERMENTAÇÃO BIOLÓGICA, COMO OS PÃES?
Para responder essa pergunta, o SEBRAE Nacional passa uma série de dicas e
orientações para os panificadores, Confira!
ALTERAÇÕES NA RECEITA ORIGINAL

 Reduzir o volume de água da receita cerca de 6%, em
relação à receita original.
 Aumentar a quantidade de fermento cerca de 10%,
em relação à receita original.

 No armazenamento, a temperatura do freezer também deve ser de -18ºC.
 O período de armazenamento deve ser de no máximo
sete dias. Processo de descongelamento
 Retirar a massa do freezer e transferi-la para um refrigerador com temperatura aproximada de +8ºC, por

PROCESSO DE CONGELAMENTO

 A massa deve ser congelada antes do início do processo de fermentação, ou seja, logo após a modelagem.

cerca de 30 minutos.
 Passados os 30 minutos, transportar a massa para
um armário ou estufa de crescimento.

 Acondicionar a massa em bandejas apropriadas. –
Para o congelamento, utilizar o freezer convencional a

ACABAMENTO

uma temperatura de -18ºC.

 Seguir os procedimentos normais da receita: fazer o

 Depois de colocar a massa no freezer, o tempo gasto
para ela congelar é de aproximadamente 2 horas e 30
minutos.
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Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

E

m 1907, quando o químico belga, naturalizado ame-

PVC (1933), o náilon (1938), o poliuretano (1939), o teflon

ricano, Leo Baekeland (1863-1944) criou o primeiro

(1941) e o silicone (1943). O material substituiu produtos

plástico totalmente sintético e comercialmente viável – o

mais caros e duráveis, como o vidro e a porcelana, por

Bakelite – não se imaginava que a história estava prestes

exemplo, sendo rapidamente aplicado no quotidiano da

a ganhar novos contornos. Começava a era dos plásticos

Humanidade.

modernos, feitos à base de petróleo, carvão e gás natural.

No Brasil a utilização do plástico não tardou a ocorrer

A chave desse novo processo foi a polimerização, que

e, atualmente, segundo dados do Banco Mundial, somos o

consiste em juntar, a partir de diversas reações quími-

quarto maior gerador de resíduo plástico do planeta (11,3

cas, várias moléculas menores em uma grande, que não

milhões de toneladas por ano), atrás dos Estados Unidos

se quebra facilmente e dá ao material maior durabili-

(70,8), China (54,7) e Índia (19,3). Apesar de uma boa co-

dade. Desde então, centenas de plásticos, ou políme-

leta do lixo plástico (91% são coletados), apenas 1,2% de

ros, foram criados pelas empresas petroquímicas para

todo o resíduo plástico no Brasil é efetivamente reciclado

as mais diferentes utilidades, como o poliéster (1932), o

e reintroduzido na cadeia como um novo produto.1
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1

Diante da provável proibição na cidade de São Paulo e em outras da
Grande São Paulo, deve o panificador tomar cuidado ao trabalhar
com esse material, a fim de evitar sofrer qualquer penalidade.

Fonte https://www.wwf.org.br/?70563/Sao-Paulo-aprova-acoes-para-diminuir-o-consumo-de-plastico

Pixabay
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A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO NO BRASIL
E A PROIBIÇÃO DO USO DE CANUDOS
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estado de São Paulo. Além disso, no Congresso Nacional
também há Projeto de Lei no mesmo sentido.
As leis que estão sendo aprovadas restringem a utilização de canudos em hotéis, restaurantes, bares, padarias, estabelecimentos comerciais como um todo, clubes
noturnos, salões de dança e eventos musicais. No lugar
dos canudos de plástico, poderão ser fornecidos “canudos em papel reciclável, material comestível, ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes
hermeticamente fechados feitos do mesmo material”.
Muitos são os projetos de lei que ainda tramitam em
todas as casas legislativas visando à proibição de vários
outros materiais descartáveis produzidos a partir do
StockFree

plástico, tais como copos, pratos, talheres etc. Porém, até
o momento, somente a proibição dos canudos plásticos
foi aprovada.
CONCLUSÃO

No contexto de São Paulo, o município aderiu ao Com-

Portanto, concluímos afirmando que existe uma tendên-

promisso Global por uma Nova Economia do Plástico.

cia mundial para reduzir o consumo do plástico visando

Assim, o estado se junta a governos, ONGs e outras 250

à proteção ao meio ambiente. Para que isso ocorra, a ma-

organizações, incluindo fabricantes, marcas, varejistas e

neira encontrada foi proibir o comércio de fornecer pro-

recicladores de embalagens do mundo que se comprome-

dutos de vida curta, fabricados a partir do plástico aos

tem a erradicar o desperdício e a poluição por plásticos.

consumidores.
Diante disso, tendo em vista a proibição do forneci-

NOVOS PROJETOS E LEIS

mento de canudos plásticos aos consumidores na cidade

Visando a minimizar os efeitos da poluição gerada pelo

de Cotia e a provável proibição na cidade de São Paulo e

plástico, várias cidades no Brasil e no exterior editaram

em outras da Grande São Paulo, deve o panificador tomar

leis proibindo a utilização de produtos descartáveis de

cuidado ao trabalhar com esse material, a fim de evitar

vida curta, feitos à base do material. Os canudos plásti-

sofrer qualquer penalidade.

cos, devido à sua curta vida útil, foram eleitos os maiores vilões.

Como há crescente preocupação com o meio ambiente – e o tema, como foi dito, já está sendo debatido nas

Na cidade de São Paulo a Câmara Municipal aprovou,

casas legislativas de várias cidades –, deve o panificador

em abril de 2019, o Projeto de Lei nº 99/2018 proibindo

encontrar soluções para deixar de, em breve, utilizar ma-

a utilização de canudos plásticos. Até o momento da re-

teriais descartáveis em suas casas.

dação do presente artigo, o Projeto aprovado na Câmara

O Departamento Jurídico do SAMPAPÃO está pronto

dos Vereadores aguardava sanção por parte do Excelen-

para fornecer toda a assistência ao panificador, esclare-

tíssimo Senhor Prefeito, que já declarou publicamente ser

cendo eventuais dúvidas a respeito do tema.

favorável à proibição dos canudos.
Cotia, na Grande São Paulo, foi a primeira cidade do
Brasil a proibir a utilização de canudos plásticos por meio
da Lei nº 2.021/2018. Outras cidades da Grande São Paulo possuem projetos semelhantes e, existem tramitando
projetos que pretendem abolir os canudos plásticos no
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Por Marcelo Ramos de Andrade

COTA DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM
A formação profissional do aprendiz deverá obedecer
alguns princípios previstos por lei.

A

aprendizagem é a formação técnico-profissional mi-

da CLT, sendo que o aprendiz portador de deficiência pode

nistrada ao adolescente ou jovem segundo as dire-

ultrapassar esta idade limite.
O contrato de aprendizagem deve ser escrito e não su-

mentada por um contrato de aprendizagem. O Decreto

perior á dois anos, desde que o empregado esteja inscrito

9.579/2018 revogou o decreto 5.598/2005, que regulamen-

no programa de aprendizagem e formação técnico-pro-

tam a contratação de aprendizes, dispondo que o apren-

fissional metódica compatível. Ele deverá conter expres-

diz é o maior de 14 e menor de 24 anos (este limite não se

samente, o curso, a jornada diária e semanal, a definição

aplica ao jovem com deficiência), desde que celebre con-

da quantidade de horas teóricas e práticas, a remuneração

trato de aprendizagem nos termos previstos no artigo 428

mensal e o termo inicial e final do contrato, que devem

StockFree

trizes e bases da legislação de educação em vigor, imple-
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coincidir com o início e término do curso de aprendizagem.

estabelecimento para a apuração do percentual de

Para a sua validade, o contrato deverá ser, além de escrito,

aprendizes, as funções que demandem habilitação

também anotado em CTPS, bem como o comprovante de

profissional de nível técnico ou superior, cargos de di-

matricula do aprendiz em escola e inscrição em programa
de aprendizagem em entidade qualificada em formação
técnico profissional – caso contrário, o contrato é nulo.

reção, gerência ou de confiança;
4. Ao aprendiz será garantido o salário mínimo, sendo
que sua jornada de trabalho não poderá exceder á 6

A formação profissional do aprendiz deverá obedecer

horas diárias, em contrato não superior a dois anos;

alguns princípios previstos no decreto 9.579/2018, quais

5. O limite de seis horas acima, poderá ser excedido de

sejam: 1) Garantia de acesso e frequência obrigatória ao

até oito horas diárias para aprendizes que já tenham

ensino fundamental, (caso não tenha concluído); 2) Horá-

concluído o ensino fundamental, dede que nelas já se-

rio especial para o exercício da atividade; e 3) Capacitação
adequada ao mercado de trabalho.

jam computadas as horas das aulas teóricas
6. A contribuição ao FGTS para o contrato do menor

DAS ENTIDADES DE FORMAÇÃO – Para o setor industrial de panificação e confeitaria o SENAI representa
a entidade capacitada para a formação técnico profissional metódica, como prevê a legislação. Deve ser notado
que entidades sem fim lucrativo, que tenham por obje-

aprendiz é de 2% da remuneração;
7. As férias do aprendiz devem coincidir preferencialmente com as férias escolares;
8. É vedada a prorrogação e compensação da jornada de
trabalho do aprendiz;

tivo a assistência ao adolescente e a educação profissio-

9. É assegurado o direito ao benefício do vale transporte; e

nal, desde que registradas no conselho municipal dos

10. Os direitos previstos nas Convenções Coletivas não se

direitos da criança e do adolescente, além de ser sub-

estendem ao aprendiz, salvo se expressamente assim

metida à avaliação realizada pelo Ministério do Trabalho

ficar definido.

sobre sua competência.
DA

OBRIGATORIEDADE

DA

CONTRATAÇÃO

DE

CONCLUSÃO – As políticas públicas de inclusão do

APRENDIZES – Os estabelecimentos de qualquer natu-

menor aprendiz no mercado de trabalho por meio da le-

reza (desde que contem com pelo menos sete emprega-

gislação, que determina cotas compulsórias para todos os

dos) são obrigados a empregar e matricular nos cursos

estabelecimentos que possuam mais de sete empregados,

do Serviço Nacional de Aprendizagem o mínimo de cinco

e, não estejam enquadrados na condição de empresa de

por cento e o máximo de 16 por cento de aprendizes dos

pequeno porte ou microempresa, aproxima a iniciativa

trabalhadores existentes, cujas funções demandem for-

privada da formação técnica pedagógica do jovem no iní-

mação profissional (Lei 10.097/2000) –Art. 429 da CLT. – O

cio de sua vida laboral.

Artigo 51 da lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da

Para o setor econômico de Panificação e Confeitaria

Micro e Pequena Empresa) dispõe que ficam dispensados

nos parece de difícil enquadramento, para o menor de 18

da contratação de aprendizes as microempresas e as em-

anos, em razão da possibilidade de riscos ambientais e

presas de pequeno porte.

industriais. Para que essa parceria entre empregador e
jovem aprendiz se realize com eficácia, impositivo que

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES NA

o empresário observe com extrema atenção as formali-

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ

dades e limitações previstas em lei, que certamente re-

1. Na apuração de percentual, a fração de unidade dará

sultará em efetiva contribuição pela iniciativa privada na

lugar a um aprendiz;

formação profissional do jovem cidadão.

2. A definição das funções que demandem formação
profissional, deverão estar incluídas na Classificação
Brasileira de Ocupação (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho;
3. Ficam excluídas da contagem dos empregados do
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CONEXÃO FIESP / INVESTIMENTOS

MAIS EMPRESAS
PRETENDEM
INVESTIR EM
2019

StockFree

MAIOR PERCENTUAL.
Parcela do
faturamento a ser
investida será maior:
3,4% em 2018 e 4,2%
em 2019.

As projeções para o investimento em 2019 sofreram impacto positivo da
expectativa de retomada da atividade industrial este ano.

O

valor investido este ano pelos empresários paulistas

(6,7%) e os 4,2% pretendidos em 2019 ainda são o

deve ter um aumento de 26,8%, em comparação com

segundo menor valor da série.

2018. É o que revela a mais recente pesquisa FIESP/CIESP,
com dados coletados no primeiro trimestre deste ano.
Para a obtenção desses resultados, foram consultadas
447 empresas – 317 pequenas, 104 médias e 26 grandes
empresas – no estado de São Paulo entre os dias 14 de janeiro e 12 de março de 2019, envolvendo toda a indústria
de transformação e expandindo-se pela Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE) que permite a análise nacional.
As projeções para o investimento em 2019 sofreram
impacto positivo da expectativa de retomada da atividade
industrial este ano. Um número maior de empresas tem
a intenção de investir em 2019 (57,0% em 2018 e 67,8%
neste ano).
CONFIRA OS PONTOS PRINCIPAIS
DA PESQUISA FIESP/CIESP

1. Mais empresas pretendem investir em 2019: 57,0% em
2018 e 67,8% neste ano.
2. Parcela do faturamento a ser investida será maior:

TÓPICOS IMPORTANTES DA AGENDA DOS
EMPREENDEDORES

OBJETIVOS – Empresário industrial ainda está bastante cauteloso, tendo o aumento da eficiência produtiva e a redução
de custos como os objetivos principais do investimento.
NECESSIDADES – A substituição de máquinas e equipamentos obsoletos ganhou importância entre as necessidades das empresas em detrimento da ampliação da capacidade produtiva.
FONTE DE RECURSOS – O empresário industrial pretende
ampliar o investimento este ano com aumento da participação do financiamento com recursos públicos.
RISCOS – Um crescimento econômico menor do que o esperado, o retorno dos investimentos abaixo do esperado e
as dificuldades de acesso aos financiamentos do BNDES
apresentam-se como importantes riscos que a indústria
poderá enfrentar este ano para realizar sua intenção de
investimento.

3,4% em 2018 e 4,2% em 2019.
3. Assim, o valor investido este ano deve ter um aumento
de 26,8%.
4. Contudo, os 3,4% do faturamento investidos em 2018
correspondem a quase metade da série histórica

72

IPC 824 Jun/Jul 2019

ACESSE A PESQUISA COMPLETA NO SITE
DA FIESP: WWW.FIESP.COM.BR
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MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / CSMPAN/ABIEPAN

SUCESSO TOTAL NA PARTICIPAÇÃO DA
CSMPAN/ABIEPAN NA NRA SHOW 2019!
CSMPAN LANÇA VERSÃO
FÍSICA DO LIVRO DOS
“30 ANOS DA ABIEPAN”
Fotos: ABIEPAN/CSMPAN

Após o lançamento da versão digital da obra, a CSMPAN/ABIEPAN acaba de lançar a versão física do livro
comemorativo aos “30 Anos da ABIEPAN”. Com prefácio assinado pelo presidente da ABIMAQ, João Carlos
Marchesan, e depoimentos de algumas das principais
personalidades ligadas a essa história, a obra conta
TIME VENCEDOR. Representantes de 13 empresas brasileiras
e executivos da CSMPAN/ABIEPAN comemoram os excelentes
resultados da participação na NRA SHOW 2019.

com cerca de 60 páginas ricamente ilustradas a traje-

D

trospectiva dos principais acontecimentos relaciona-

e 18 a 21 de maio, 12 empresas brasileiras ligadas à
CSMPAN/ABIEPAN – Câmara Setorial de Máquinas e

Equipamentos para Panificação e Food Service/Associação
Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingredientes
e Acessórios para Alimentos – participaram da feira NRA
SHOW 2019, realizada entre os dias 18 e 21 de maio, no
McCormick Place, em Chicago, nos Estados Unidos. Foram

tória da entidade, desde a sua fundação, em outubro
de 1988, com direito a “Galeria de Presidentes” e redos ao setor ao longo dessas três produtivas décadas.
Em sete capítulos, alguns dos principais personagens
que viveram o roteiro de grandes realizações da ABIEPAN, notadamente no que diz respeito às origens da
entidade, que veio para angariar forças e promover a
união das principais empresas do segmento, num movimento inédito até então.

elas: Ataforma, Bralyx, Finamac, Fortfrio, Gelopar, Glasart,

Na narrativa, entre outros fatos relevantes, ganham

MCI, Prática, Thermototal, Titã, Topema e Venâncio.

especiais destaques a enorme contribuição da Asso-

E, mais uma vez, a participação verde e amarela no

ciação para a regulamentação técnica do setor de má-

evento foi marcada por um enorme sucesso em termos

quinas e equipamentos para panificação, bem como

de visitação e de negócios iniciados, tendo sido viabiliza-

o movimento em prol das exportações, por meio de

da, mais uma vez também, pelo Projeto Brasil Food Service, resultado de uma parceria entre a ABIEPAN e a APEX-Brasil, com vistas à internacionalização das empresas e
marcas brasileiras de equipamentos, ingredientes e acessórios para panificação, confeitaria, sorveteria, cozinhas
industriais e gastronomia.

sucessivas parcerias em projetos com a APEX-Brasil,
que abriram as portas para o mundo aos fabricantes
nacionais. E há também um capítulo especificamente
dedicado à análise do futuro dessa produtiva cadeia, no
qual é evidenciada a parceria estabelecida pela ABIEPAN com a ABIMAQ, que inaugurou um novo e promissor universo de possibilidades para seus associados.

Comemorando sua 100ª edição em 2019, a NRA SHOW
contou com a participação de mais de 2.300 expositores,
distribuídos ao longo de cerca de 70 mil metros quadrados
de área, com visitação qualificada de mais de 41 mil compradores profissionais, representando mais de 110 países
e 40 segmentos da indústria. E esses números impressionantes, por si sós, já ilustram de sobejo a oportunidade
ímpar e inigualável oferecida aos fabricantes brasileiros
de se engajar e de se conectar com o ecossistema do setor
de serviços alimentícios de todo o planeta.
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TRAJETÓRIA PRODUTIVA.
A enorme contribuição
da ABIEPAN para a
regulamentação técnica
do setor de máquinas
e equipamentos para
panificação é um dos
destaques da obra.
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SAMPAPÃO CELEBRATES AGREEMENT TO INCREASE MARGIN
OF CIGARETTE SALES

Another victory of SAMPAPÃO! After sending a formal protest
against the commercial policy of cigarette companies in
relation to bakeries – which led to the suspension of sales of
the product in 800 bakeries in the capital of São Paulo –, the
entities have just signed an agreement with Philip Morris, one of
the largest manufacturers in the sector, which met the bakers'
desire to increase the marketing margin, which was only 7%.
The condition for this margin increase will be the achievement
of preset sales bands, which will allow profits of up to 12%,
according to the percentage of increase in sales, to be paid in
a boleto discount or a bonus in cigarettes, to choice of baker.
It is worth noting that it is not an exclusivity agreement, that
adherence to it is valid for bakers in the entire state of São Paulo,
and this will be freely chosen by the baker at the time of signing
the agreement with Philip Morris.
SAMPAPÃO CELEBRA ACUERDO PARA AUMENTAR EL MARGEN
DE VENTAS DE CIGARRILLOS

Otra victoria de SAMPAPÃO! Después de enviar una protesta
formal contra la política comercial de las compañías de
cigarrillos en relación con las panaderías – que llevó a la
suspensión de las ventas del producto en 800 panaderías en la
capital de São Paulo, las entidades acaban de firmar un acuerdo
con Philip Morris, uno de los fabricantes más grandes del sector,
que fue al encuentro con el deseo de los panaderos de aumentar
el margen de comercialización, que era solo del 7%. La condición
para este aumento de margen será el logro de bandas de ventas
preestablecidas, que permitirán que las ganancias de hasta el
12%, según el porcentaje de aumento en las ventas, se paguen
en un boleto de descuento o un bono en cigarrillos, a elección
de panadero. Vale la pena señalar que éste no es un acuerdo de
exclusividad, que su cumplimiento es válido para los panaderos
en todo el estado de São Paulo, y que será elegido libremente por
el panadero al momento de firmar el acuerdo con Philip Morris.
SAMPAPÃO MAKES FAIR CLAIMS IN MEETING WITH THE MAYOR
OF SÃO PAULO

Through the articulation work of alderman Toninho Paiva, the
president of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, accompanied by
Sindipan-SP Vice-President, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves,
was received by the Mayor Bruno Covas in an audience at the
City Hall of São Paulo, on the afternoon of May 6. Present at the
meeting were also the secretary of the Civil House, João Jorge, and
the assistant secretary of Economic Development and Labor, Ana
Carolina Lafemina. The theme of the meeting was the official
delivery of the invitations to Mayor Bruno Covas for participation
in the Baker's Dinner, on July 5, and in FIPAN 2019, fair which takes
place between July 23 and 25 in São Paulo/SP. On the occasion, the
Mayor was also given documentation requesting greater attention
in the inspection of the sale of clandestine bread and in trays on
the sidewalks of the capital of São Paulo, which besides promoting
unfair competition against bakers, endanger public health because
these products do not have no guarantee of origin and sanitary
control. Another claim discussed with Mayor Bruno Covas during
the meeting was the cessation of the absurd traffic tickets that are
being applied to customers as they cross the cycle paths to enter
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the parking lots of the bakeries. Authorities have vowed to review
both SAMPAPÃO lawsuits.
SAMPAPÃO HACE RECLAMACIONES JUSTAS EN REUNIÓN CON
EL ALCALDE DE SÃO PAULO

A través del trabajo de articulación del concejal Toninho Paiva,
el presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, acompañado
por el Vicepresidente de Sindipan-SP, Rui Manuel Rodrigues
Gonçalves, fue recibido por el alcalde Bruno Covas en una
audiencia en el Ayuntamiento de São Paulo, en la tarde del 6 de
mayo. En la reunión también estuvieron presentes el secretario
de la Casa Civil, João Jorge, y la secretaria adjunta de Desarrollo
Económico y Trabajo, Ana Carolina Lafemina. El tema de la
reunión fue la entrega oficial de las invitaciones al alcalde Bruno
Covas para participar en la Cena de los Panaderos, el 5 de julio,
y en la feria FIPAN 2019, que se realizará entre el 23 y el 25 de
julio en São Paulo/SP. En la ocasión, al alcalde también se le dio
documentación solicitando mayor atención en la inspección de
la venta de pan clandestino y en bandejas en las aceras de la
capital de São Paulo, que además de promover la competencia
desleal contra los panaderos, ponen en peligro la salud pública
porque estos productos no tienen garantía de origen y control
sanitario. Otro reclamo discutido con el alcalde Bruno Covas
durante la reunión fue el cese de las absurdas multas de tráfico
que se están aplicando a los clientes a medida que cruzan los
caminos para bicicletas para ingresar a los estacionamientos de
las panaderías. Las autoridades se han comprometido a revisar
ambos juicios de SAMPAPÃO.
SAMPAPÃO PARTICIPATES IN MPIS CONGRESS AT FIESP

On May 26 and 27, SAMPAPÃO president, Antero José Pereira,
was present at the MPI 2019 – Congress of Micro, Small and
Medium Industry, promoted in the headquarters building of
the Federation of Industries of the State of São Paulo (FIESP),
with the participation of a large number of business and trade
union leaders. Idealized to present themes and tools to support
the management and business improvement of organizations
in this segment, in its 14th edition, this year's meeting had
as a slogan "Preparing people, transforming companies" and
discussed relevant topics such as alternatives credit, tax and
labor legislation, innovation, digital media, people management,
productivity, internationalization and market access.
SAMPAPÓN PARTICIPATES IN MPIS CONGRESS AT FIESP

El 26 y 27 de mayo, el presidente de SAMPAPÃO, Antero José
Pereira, estuvo presente en el MPI 2019 – Congreso de Micro,
Pequeña y Mediana Industria, promovido en el edificio de la
sede de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo
(FIESP), con la participación de un gran número de empresarios
y dirigentes sindicales. Idealizado para presentar temas y
herramientas para respaldar la gestión y la mejora empresarial
de las organizaciones en este segmento, en su 14ª edición,
la reunión de este año tuvo como eslogan "Preparar a las
personas, transformar empresas" y debatir temas relevantes
como alternativas de crédito, impuestos y legislación de trabajo,
innovación, medios digitales, gestión de personas, productividad,
internacionalización y acceso al mercado.
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SERVIÇOS

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)
Brigadeiro Gourmet (9h)
Viana do Castelo

Cardápio de Inverno (Sopas,
Cremes e Tortas) (15)
Chocolate Empastado (6h)
Cipa (20h)
Confeitaria Fitness (15h)

PARCERIA PARA DEIXAR
VOCÊ E SUA PADARIA
MAIS SEGUROS

V
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Pães Orgânicos (17h)
Pães Rústicos (15h)
Pães Rústicos Avançado (15h)
Pasta Americana (12h)

Congelamento de Pães (Pães
Congelados) (12h)

Responsável Técnico (15h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Cup Cake Natalino (8h)

Salgados (20h)

Doces Finos (15h)

Sopas (15h)

Especial de Natal (15h)

Tábuas de Frios (3h)

Especial de Panetones (12h)

Técnicas com Bicos de
Confeitar (9h)

Especial de Páscoa (9h)
Festa Junina (9h)

ocê, panificador, que administra seu próprio negócio, sabe
que existem necessidades específicas para o nosso segmento. Pensando nisso, o SAMPAPÃO e a Corretora Viana do
Castelo, em parceria com a Porto Seguro, apresentam um seguro com coberturas especiais e condições diferenciadas para
os associados das entidades.
Assim, além da cobertura básica de incêndio, você pode contar
com outras proteções específicas. Confira!
Quebra de vidro – Além de amparar vidros e espelhos de janela, vitrines e balcões, garante também as louças e porcelana.
Roubo ou furto de bens, mercadorias e valores – Em caso de
assalto ou arrastão no estabelecimento, as mercadorias do local e os bens e valores dos clientes estarão amparados.
Impacto de veículos – Se um veículo desgovernado atingir o
estabelecimento, ampara os danos em paredes, portões, vitrines e até em mobiliários do local, como mesas e cadeiras em
áreas externas.
Fornecimento de alimentos e bebidas – Ampara os danos que
seus clientes possam sofrer por conta do consumo de alimentos que você forneceu.
Assistência 24 horas – Diversos serviços 24 horas, até para reparo de fogão industrial.
E, para facilitar ainda mais o seu dia a dia, você ainda tem à
disposição o Cartão de Crédito Porto Seguro Empresarial, que
oferece 5% de desconto no seu seguro, além da opção de parcelamento em até seis vezes sem juros.
Para saber mais sobre esses produtos e manter a segurança da
sua padaria, entre em contato com a Viana do Castelo! Fone:
(11) 3662-1211 | e-mail: comercial@vcseguro.com.br

Naked Cake (7h)
Pães de Fibras (15)

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

Técnicas de Acabamentos
Para Bolos Decorados (20h)
Tortas Geladas (15h)
Trabalho em Equipe (15h)

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

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!
ANDRADE PÃES E DOCES LTDA.
R. João José da Silva, 427 – Vila Caraguatá – São Paulo/SP
CONFEITARIA E ROTISSERIA IRACEMA LTDA.
Av. Angélica, 101 – Letra A – Santa Cecília – São Paulo/SP
ESTRELA DO SAVOY PÃES E DOCES LTDA.
R. Luís Norberto Freire, 467 – Parque Savoy City – São Paulo/SP
FLAVIA DA SILVA BARBOSA
R. Rio Verde, 1.625 – Vila Bruna – São Paulo/SP
PADARIA E CONFEITARIA ADUTORA LTDA.
Av. Sapopemba, 14.302 – Jardim Vera Cruz – São Paulo/SP
PADARIA RAINHA DO ACÁCIO LTDA. – EPP
R. Giuseppa Conti Panepinto, 250 – Jardim Acácio – Guarulhos/SP
PADARIA TRELIS - EIRELI
Est. dos Romeiros, 694 – KM 315 – Vila São Silvestre – Barueri/SP
PÃES E DOCES GRANNO D’OURO LTDA;
R. José Zappi, 200 – Vila Prudente – São Paulo/SP
PANIFICADORA E CONFEITARIA RAINHA DA INDUSTRIAL
Av. Moraes Costa, 767 – Vila Industrial – São Paulo/SP
PANIFICADORA E CONFEITARIA RAINHA DO PANAMERICANO
Est. de Taipas, 201 – Jaraguá – São Paulo/SP
PANIFICADORA E CONFEITARIA A CHARMOSA DO CARRÃO
Av. Rio das Pedras, 147 – Vila Carrão – São Paulo/SP
PANIFICADORA NOVA PRINCEZA DO MAR LTDA – EPP
Av. Padre Arlindo Vieira, 2.295 – Saúde – São Paulo/SP
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