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EDITORIAL

SEMPRE POSITIVOS E
CADA VEZ MAIS OPERANTES
Se o futuro já chegou, convido todos a aproveitar esses
novos tempos, extraindo deles o que eles têm de melhor.

N

ada como a sensação que vem depois de um trabalho bem feito, capaz, de verdade, de contribuir para
aperfeiçoar e melhorar a vida das pessoas. Entre as coisas
que mais me alegram e emocionam – e olha que são muitas – está a vibração de uma feira, lugar onde as pessoas
se encontram para rever velhos e novos amigos, trocar
ideias, conhecer e aprender novos conteúdos e tendências, bem como, naturalmente, para fechar bons negócios. E esse, mais uma vez, foi o cenário perfeito da FIPAN
2019, feira promovida pelo SAMPAPÃO no final de julho,
que teve como atração paralela toda a movimentação e
energia do CONGRESSO FIPAN – A QUARTA ONDA.
Mais do que os números – que superaram em muito
todas as melhores expectativas e garantiram a esta edição, mais uma vez, o título de “Melhor FIPAN de Todos os
Tempos” –, a qualidade do evento, em todos os seus níveis,
sobressaiu como sua marca mais eloquente. Organização
impecável, resposta da mídia, receptividade, participação
das empresas e marcas nos estandes, frequência e qualificação do público visitante, índice de fechamento e de
iniciação de negócios, presença de autoridades e de personalidades ligadas ao setor... Tudo foi absolutamente perfeito. E isso, graças ao trabalho dedicado de muitos, porque,
seguindo a máxima do meu filósofo português preferido,
João Borralho, “só colhe os frutos quem semeia e cultiva”.
Tanto foi assim, que a contagem regressiva para a FIPAN 2020, que já tem data marcada para acontecer entre
os dias 21 e 24 de julho do ano que vem, já começou. E a
expectativa é de que a feira ganhe mais 6.000 metros quadrados de área de exposição, o que, nas projeções atuais,

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

vai viabilizar um crescimento de 10% a 15% em número
de empresas e marcas participantes. Ou seja, além de termos dado um “chega pra lá” na tal crise este ano, em 2020
estaremos lá no alto, surfando a tão esperada onda da retomada da economia brasileira, que, com toda a certeza,
vai acontecer, criando um tsunami nunca visto de novas
possibilidades e de oportunidades para a materialização
de bons negócios em nosso setor.
E eu não poderia também deixar de registrar aqui o estrondoso sucesso da realização do Congresso FIPAN – “A
Quarta Onda”, que promovemos, em parceria com a Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado
de São Paulo (AIPESP), entre os dias entre os dias 23 e 25
de julho, em paralelo com a FIPAN 2019, que trouxe 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.
O auditório sempre lotado nos três dias do Congresso mostrou não só a tempestividade do encontro – que
chegou na hora certa para que todos possam se preparar
para os desafios que já estão sendo propostos no cenário
da indústria e do comércio –, como também a consciência
absolutas entre os participantes de que essas mudanças
são irrecorríveis, e que agir rapidamente para se adequar
a elas é absolutamente necessário, a fim de garantir o futuro, e mesmo a sobrevivência de nossas empresas. E se o
futuro já chegou, convido todos a aproveitar esses novos
tempos, extraindo deles o que eles têm de melhor.
Muito obrigado a você que participou da FIPAN 2019,
um forte abraço e, sempre unidos, sigamos em frente!
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ROGÉRIO SHIMURA É
ELEITO O “MELHOR
PADEIRO DO MUNDO”

José Cruz/Agência Brasil

PAINEL DE NOTÍCIAS

GOVERNO
ANUNCIA
REVISÃO DA NR12
No dia 30 de julho, acompanhado de uma comitiva de diretores da FIESP
e do CIESP liderada pelo presidente de ambas as entidades, Paulo Skaf,
o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, esteve presente à cerimônia realizada em Brasília, na qual foi assinada a modernização de 36
normas que tratam das regras de proteção da saúde e da segurança dos
trabalhadores, em especial a NR12, que dispõe sobre a segurança no uso
de máquinas e equipamentos no trabalho. O anúncio foi feito em uma

UIBC

cerimônia no Palácio do Planalto da qual participaram o presidente da
República, Jair Bolsonaro, o vice-presidente, General Hamilton Mourão,
O chef-boulanger Rogério Shimura acaba de

o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Previdência e

ser eleito o “Melhor Padeiro do Mundo” pela

Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, entre outras au-

International Union of Bakers and Confectio-

toridades. De acordo com o governo, o objetivo da medida foi aumentar

ners (UIBC), entidade que reúne associações

a competitividade de empresas e reduzir a burocracia, colocando o Bra-

do segmento da panificação de todo o mun-

sil no mesmo patamar dos países mais desenvolvidos do mundo. Com

do. Shimura disputou a posição com profis-

as mudanças, a NR12 passará a estabelecer que as máquinas devem ser

sionais da Alemanha, Suíça, Taiwan, Islândia

protegidas, mas a forma de proteção deverá ser definida a partir da ava-

e Uruguai. Para ele, esse reconhecimento é

liação de riscos da máquina, segundo o texto da revisão “considerando o

fruto de muita pesquisa que ele e sua empre-

estado da técnica e o momento construtivo, nas normas técnicas nacio-

sa fazem em inovação e no acompanhamen-

nais e internacionais aplicáveis”.

to de tendências mundiais. “Quando recebi a
ligação do Sr. Antero José Pereira, presiden-

o chef, que também é diretor do SAMPAPÃO.

CIPAN REALIZA
REUNIÃO ALTERNA
NA ARGENTINA

Já o título de “Melhor Confeiteiro do Mundo”

De 3 a 6 de junho, a Confedera-

da UIBC ficou para o chef Gustaf Mabrouk, da

ção Interamericana da Indústria

Suécia, ao lado de Shimura na foto.

do Pão (CIPAN) promoveu mais

te do SAMPAPÃO, me cumprimentando por
mais essa conquista, quase nem acreditei!
Foi incrível receber essa notícia!”, comemora

uma edição de sua Reunião Al-

ABA, SEJA MUITO
BEM-VINDA À CIPAN!

terna, desta vez em Buenos Aires/

Os Estados Unidos passam a integrar o cor-

Capital Federal (APACA), e acon-

po de países membros da Confederação In-

teceu sob o comando de Antero

teramericana da Indústria do Pão (CIPAN). O

José Pereira, presidente da CIPAN

anúncio oficial foi feito durante a FIPAN 2019

e do SAMPAPÃO. Presente tam-

anfitriã a Asociación Panaderos de

CIPAN

pelo presidente da CIPAN e do SAMPAPÃO,

Argentina. O encontro teve como

bém esteve Rui Manuel Rodrigues

Antero José Pereira, e pelo CEO da American

Gonçalves, diretor de Relações In-

Bakers Association (ABA), Robb MacKie, du-

ternacionais da Confederação e vice-presidente do Sindipan-SP. Durante

rante a visita deste à feira. Com essa adesão

esses três dias do evento, o objetivo foi trocar informações sobre a realida-

importante, a CIPAN se fortalece ainda mais

de de cada um dos países presentes, comentar sobre as novas tendências

em seu compromisso constante de repre-

do setor e, ao mesmo tempo, fortalecer o vínculo que se constrói a cada

sentar e coordenar os interesses das entida-

dia com a CIPAN. No dia 5 de junho, o grupo de representantes da entida-

des representativas do setor da panificação

de aproveitou para visitar a feira FITHEP LATAN ALIMENTARIA, realizada no

nas Américas.

mesmo período da Reunião Alterna da CIPAN na capital argentina.
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Tadeu Sakagawa

TONINHO PAIVA É
HOMENAGEADO NO SAMPAPÃO
No dia 30 de julho, logo após a interessantíssima palestra
intitulada “Estratégia de Negócio”, ministrada pelo consultor Carlos José Locoselli, da Fundação Vanzolini, dentro da

da classe panificadora paulistana. Visivelmente emociona-

programação do Ciclo de Palestras da FIESP, a plateia que

do, ao receber a placa de homenagem, Paiva fez questão de

estava no auditório das entidades viveu um momento muito

agradecer o SAMPAPÃO e suas Diretorias, bem como de re-

especial com a homenagem prestada ao vereador Toninho

novar sua disposição de continuar sempre apoiando as enti-

Paiva por seu trabalho constante e ininterrupto em defesa

dades e os panificadores da cidade de São Paulo.

AIPESP

AIPESP PROMOVE MAIS DOIS
ENCONTROS NO INTERIOR DE SÃO PAULO
Mais dois eventos muito especiais – ambos, como gran-

O primeiro deles aconteceu no dia 22 de maio, no Clube

de apoio de patrocinadores – marcaram a programação

Ipanema, em Ribeirão Preto, tendo a Associação dos Pa-

dos Encontros de Negócios e Tendências da Panificação

nificadores de Ribeirão Preto e Região (AIPERP) e o pre-

e Food Service, promovidos pela Associação da Indústria

sidente desta entidade, Cássio Aparecido Moreira, como

de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (AI-

anfitriões, e como pontos altos a realização de duas

PESP) no interior do estado de São Paulo, com o obje-

palestras: “Case de Sucesso – Olhar do Dono: Gerando

tivo de conciliar conhecimento, aprimoramento técnico

Grandes Resultados na Crise”, a cargo de Ewerton San-

de varejo, gestão e novas tecnologias de produção, com

tana, o primeiro panificador a ter um canal no Youtube;

foco na melhoria dos negócios e da competitividade.

e “Marketing Digital para as Panificadoras”, ministrada

Ambos contaram com a participação do presidente da

pelo consultor de negócios e especialista internacional

AIPESP, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves.

em varejo no Sebrae/SP, Edgard Ferreira Neto.
EVENTO EM PIRACICABA

Já o segundo Encontro de Negócios da AIPESP foi realizado no dia 27 de junho, em Piracicaba, como o apoio
da Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria
de Piracicaba e Região (APAPIR) e da presidente desta
entidade, Carolina Bianchim Alexandre. Nele, foram realizadas duas instigantes palestras, com temas super atuais: “As Barreiras Invisíveis da Liderança na Panificação”,
a cargo da treinadora da IEneagrama, empresa líder nacional em Gestão Emocional e Desenvolvimento de pessoas, Carolina Câmara; e “Gestão de Alta Performance na
Panificação”, ministrada por Márcio Rodrigues, consultor
e sócio da empresa referência em gestão do setor de alimentação, panificação e confeitaria, Márcio Rodrigues &
Karina Oliveira/AIPESP

Associados.
Na próxima edição da Revista IPC traremos a cobertura
especial do Encontro de Negócios da AIPESP realizado
no dia 1º de agosto, em São José dos Campos. E o próxiAcima, palestra em Ribeirão Preto, e,
abaixo, abertura do evento em Piracicaba.

mo evento da entidade já está marcado para o dia 12 de
setembro, em São José do Rio Preto. Participe!

Ago/Set 2019 IPC 825
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Fotos: Agência Clarita/SAMPAPÃO

PÃO É TUDO
DE BÃO!
SAMPAPÃO lança campanha
para estimular o consumo de
pão entre os brasileiros.

O

10

pão é um dos alimentos mais consu-

caso do Chile, que ostenta a marca de 93 quilos

midos no mundo. Embora desencon-

por habitante/ano.

trados, os números da Organização

Inconformado com a diferença acachapan-

Mundial Saúde estimam entre 50 e

te desse consumo em termos planetários, o

70 quilos por ano o consumo ideal per capita de

SAMPAPÃO, que sempre realizou ações ousadas

pão. No Brasil, o consumo anual de 34 quilos per

para turbinar o consumo de pão entre brasileiros,

capita do alimento, está anos luz do que se obser-

resolveu, de forma corajosa, promover mais uma

va em países como a Rússia, onde cada pessoa

delas. Assim, juntamente com Agência, acaba de

come cerca de 120 quilos de pão por ano – o que

lançar uma campanha publicitária para dar uma

significa cerca de 10 quilos de pão por mês, ou,

“virada” nessas estatísticas a nosso favor, colo-

aproximadamente, 340g de pão por dia por habi-

cando o pão como protagonista.

tante –, o Marrocos, cujo consumo per capita de

Embalada no conceito “Pão é Tudo de Bão”,

pão é de, em média, 100 quilos por ano, e de pa-

a iniciativa foi oficialmente anunciada para os

íses vizinhos aqui na América Latina, como é o

panificadores de São Paulo durante o Jantar do

IPC 825 Ago/Set 2019
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ALEGRIA PURA.
A campanha
tem imagens
e jingle
contagiantes.

12

Panificador 2019, realizado no dia 5 de julho, no

procuramos trazer uma mensagem leve e diverti-

Buffet Torres-Jurupis, em São Paulo/SP. Com um

da, mostrando que esse importante alimento está

jingle cativante, a comunicação é composta por

sempre presente no dia a dia das pessoas”, expli-

filme para TV, que está sendo veiculado em horá-

ca Pedro Cavalcanti, que com seu sócio Leonardo

rio nobre nos intervalos comerciais das TVs Glo-

Azevedo, assinam a direção de criação da campa-

bo, Band, Record e SBT, além de spots transmitidos

nha do SAMPAPÃO, que começou a ser transmiti-

nas faixas de FM pelas nas rádios Band, Nativa,

da, em nível estadual, no dia 14 de julho.

Nova Brasil e Transcontinental, e, ainda, com di-

“A recepção foi excelente entre os associados

vulgação por meio de peças de mídia exterior, in-

das nossas entidades, bem como entre os panifica-

cluindo cartazes para afixação nas padarias, ban-

dores de São Paulo e até de outros estados do Brasil,

ners e ações na internet, tais como interações em

que, naturalmente, também serão beneficiados in-

redes sociais.

diretamente pela campanha. O mesmo está acon-

“O objetivo da campanha é reforçar que o pão

tecendo com o público consumidor, porque o jingle

faz parte da vida de todo mundo e, por isso, mere-

é daquele tipo que ‘gruda’ na cabeça das pessoas:

ce um lugar na mesa durante as refeições. Dessa

elas escutam e já saem cantarolando”, comemora

forma, tendo o pão como protagonista da ação,

o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira.

IPC 825 Ago/Set 2019

JINGLE QUE “GRUDA”

dem ser vistas nas peças de mídia exterior, corro-

O foco direto da campanha sobre o produto “pão”

boram para a obtenção desse resultado, criando

– e não objetivamente na padaria – foi cuidado-

um excelente “ambiente” para estimular o consu-

samente planejado no desenvolvimento da ação,

mo do alimento pelas pessoas, quer elas estejam

uma vez que o que se deseja é evidenciar o con-

sozinhas numa padaria, quer reunidas num ani-

sumo do alimento, de tradição milenar, entre os

mado encontro com os amigos e a família.

paulistanos, paulistas e brasileiros. “Além disso,

“Indiretamente, embora esse não seja o ob-

a proposta também serve como uma espécie de

jetivo principal da nossa campanha, o fato de o

‘antídoto’ contra a onda de fake news que, vira e

pão combinar harmoniosamente com tudo, tam-

mexe, rondam o seu consumo (como as que di-

bém abre um universo de novas possibilidades

zem que pão engorda ou que o glúten faz mal

para o estabelecimento de produtivas parceiras

para o organismo), trazendo importantes escla-

entre as empresas que produzem esse ‘tudo’ –

recimentos à população”, ressalta Antero Pereira.

ou seja, esses outros alimentos – e as padarias

Destaque também para o fato de que, por

e os panificadores”, sublinha Antero, anteven-

meio de elementos de comunicação estrategica-

do a possível criação de um “Clube do Pão”, em

mente direcionados para esse fim, as imagens do

nível estadual ou até nacional para aproveitar

vídeo, assim como a música e o visual do mate-

essa sinergia de objetivos. “Juntos, poderíamos

rial publicitário impresso deixam muito claro que

nos associar e ganhar muito criando receitas

pão combina com tudo.

novas e apresentações inéditas, utilizando os

E as duas primeiras frases do jingle, – “Pão é bom

produtos desses fornecedores, tendo o pão como

com mortadela, com salsicha, com manteiga e requeijão

base. Por que não?! Afinal, como diz o slogan da

/ Pão é bom com chocolate com tomate, queijo quente,

nossa campanha, ‘Pão é Tudo de Bão!’”, deixa o

até salmão...”, complementadas pela alegre suces-

recado – e um instigante convite – o presidente

são de imagens alegres do filme, que também po-

do SAMPAPÃO.

ASSISTA O VÍDEO
DA CAMPANHA
“PÃO É TUDO DE
BÃO” NO SITE DO
SAMPAPÃO!

LINGUAGEM DIRETA.
Algumas das peças
da ação publicitária
do SAMPAPÃO.
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JANTAR DO PANIFICADOR 2019 / PANIFICADORES DO ANO

Fotos Roberto Silva

NOITE DE ALEGRIA E DE
MUITAS BOAS SUPRESAS
Com o show da banda Gostoso Veneno, Jantar do Panificador 2019 foi
palco a entrega do Prêmio Panificadores do Ano e de muitas outras
grandes novidades.

SUPER ANIMAÇÃO.
Todos os convidados
entraram no clima
da festa.

M

ais uma vez, o SAMPAPÃO comemorou o

obrigado por prestigiar o dia maior de nossa categoria.

Dia do Panificador com uma grande festa.

E lhe digo: siga os passos de seu avô, que sempre dizia

Este ano, ela aconteceu no dia 5 de julho

que fazia questão de ir todos os dias a uma padaria para

e levou mais de 1.000 convidados às sun-

tomar o seu café. E esperamos recebê-lo em breve nova-

tuosas instalações do no Buffet Torres-Jurupis, localizado

mente aqui, não mais como prefeito, mas, sim, como go-

no bairro de Moema, entre os quais empresários do setor,

vernador de São Paulo”, deu as boas-vindas Antero.

diretores das entidades, políticos e representantes da Comunidade Luso Brasileira.

Fazendo uso palavra, Bruno Covas saudou a todos,
agradeceu o convite e disse: “Em recente visita que fez à

Na abertura do evento, o presidente do SAMPAPÃO,

Prefeitura, o Antero lembrou que eu já havia compareci-

Antero José Pereira, acompanhado pelo 1º vice-presidente

do a esse evento como deputado estadual, e que, agora,

das entidades e presidente da AIPESP, Rui Manuel Rodri-

tinha de vir como prefeito. Este é um evento mais do que

gues Gonçalves, convidou ao palco o prefeito de São Pau-

tradicional no calendário de São Paulo, uma cidade voca-

lo, Bruno Covas, que fez questão de participar da festa.

cionada à economia criativa, na qual a gastronomia é um

“Prefeito, recebê-lo aqui é uma grande satisfação, muito

dos principais geradores de emprego e renda. Então, é uma

14
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APOIO CONSTANTE.
Homenagem às
Diretorias, por seu
esforço e dedicação.

alegria muito grande trazer o meu abraço a todos para

surpresa aos panificadores, com o anúncio do lançamen-

agradecer por todo investimento que a panificação faz e

to da campanha “Pão é Tudo de Bão”, no rádio e na televi-

por vocês acreditarem em São Paulo. E que, cada vez mais,

são, com o objetivo de aumentar o consumo do pão, notí-

a gente possa ter uma economia mais forte, graças ao tra-

cia bastante aplaudida pelos convidados. (Nota do Editor:

balho, dedicação e esforço dos panificadores”, destacou.

Veja a reportagem completa sobre o tema na seção “NA MÍDIA

Em seu discurso de abertura, o presidente do

desta edição da Revista IPC)

SAMPAPÃO ressaltou sua satisfação de estar recebendo

Depois do maravilhoso jantar servido no Buffet Torres,

tanta gente no evento: “É uma alegria muito grande es-

aconteceu um dos momentos mais esperados da noite,

tarmos mais uma vez aqui para celebrar a união da Fa-

a entrega do prêmio “Panificador do Ano”, que em todos

mília Panificadora Paulista e prestar-lhe mais uma justa

os anos, destaca o trabalho de empresários do setor e de

homenagem. As nossas entidades continuam trabalhan-

suas equipes, sempre empenhados em aperfeiçoar cons-

do firme e forte para que a panificação de São Paulo seja

tantemente, sua oferta de produtos e serviços, bem como

a melhor panificação do Brasil, e também a melhor do

seus modelos de gestão comercial. Nesta edição, foram

mundo”, destacou. E, como de hábito, brindou a plateia

homenageados com a distinção os proprietários da Pani-

com uma frase de seu “guru” de Gebelim, João Borralho:

ficadora Canaã, da Nova Guarulhos Padaria, da Panifica-

“Não espere que os outros façam: faça você mesmo!”

dora Estrela do Lageado, da Freixiel Paes, e a Pães e Doces
Jardim Europa. “Muito obrigado pelo que vocês têm feito

CAMPANHA DO SAMPAPÃO

pela panificação. São casas como a de vocês, escolhidas

Dando continuidade à programação do Jantar do Panifi-

entre milhares de outras potenciais candidatas, que fa-

cador, depois de convidar todos a participarem da FIPAN

zem a diferença. E, certamente, as novas gerações de suas

2019 e do Congresso FIPAN – “A Quarta Onda”, ambos os

famílias darão continuidade a esse legado, tendo orgulho

eventos que seriam realizados no final do mês de julho, o

de dizer que são panificadores”, pontuou, chamando os

presidente Antero teve a satisfação de fazer uma grande

aplausos da plateia.

PANIFICADORES DO ANO. Distinção merecida para quem
trabalha de sol a sol na panificação.

Ago/Set 2019 IPC 825
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PATROCINADORES.
O agradecimento a
quem sempre apoia
o SAMPAPÃO e
seus associados.

NOVOS DESAFIOS

dente do SAMPAPÃO e coordenador do núcleo do partido

Como complemento memorável da linda festa do Jantar do

em São Paulo, dizendo que contava com ele. Chamando

Panificador 2019, o Dr. José Lourenço Presidente do Núcleo

ao palco do Buffet Torres todos os amigos que aderiram

do Centro Democrático Social/Partido Popular no Brasil

ao CDS-PP, Antero Pereira agradeceu a todos e fez questão

(CDS-PP), representando a presidente do partido, a profes-

de registrar: “Assumimos esse compromisso com grande

sora Assunção Cristas, e o secretario Pedro Morais, aprovei-

honra, orgulho e responsabilidade, porque estamos can-

tou a oportunidade do encontro para dar posse ao presi-

sados de sermos portugueses de segunda classe. Teremos

dente do SAMPAPÃO, Antero Pereira, que passa a ocupar o

grandes desafios pela frente, tenho certeza de que fare-

cargo de coordenador do núcleo do partido em São Paulo. O

mos um grande núcleo!”, enfatizou.

CDS-PP é um partido moderno cristão liberal de centro-di-

Finalizando a programação oficial do Jantar do Pa-

reita em Portugal, defensor da família, da moral, dos bons

nificador 2019, foram realizadas também as merecidas

costumes e da tradição e cultura portuguesa, e o anúncio

homenagens aos patrocinadores e apoiadores da come-

da criação de seu primeiro núcleo político no Brasil foi feito

moração, que, este ano foram o Moinho Anaconda, a Au-

no início do mês de junho pela própria Profª. Cristas, duran-

rora, o Moinho Pacifico, o Moinho Santa Clara, a FEMSA, a

te recente viagem ao País com essa finalidade.

Bunge Alimentos, a Seara e a Kibon. Na sequência, foram

“O nosso objetivo de vir ao Brasil foi conhecer melhor

feitos os sorteios de vários pacotes de viagens entre os

as comunidades portuguesas – em particular as de San-

convidados, uma cortesia do SAMPAPÃO e da Numatur

tos, São Paulo e Rio de Janeiro –, por meio da criação de

Turismo. E a festa continuou noite adentro na pista de

núcleos do CDS em terras brasileiras”, destacou a dirigen-

danças do Buffet Torres, com um grande show da banda

te, em mensagem em vídeo apresentada durante o Jantar

Gostoso Veneno, que, com sua animação contagiante, não

do Panificador, no qual ainda enalteceu a pessoa do presi-

deixou ninguém sentado nas cadeiras.

POSSE NO PALCO.
Antero Pereira é,
agora, coordenador
do núcleo do CDS-PP
em São Paulo.
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FIPAN 2019 / FEIRA DE NEGÓCIOS

OPORTUNIDADES
E INOVAÇÕES

QUE NÃO SE MEDEM

Com novidades para mostrar e, principalmente, vender em
seus estandes, a FIPAN 2019 superou todas as melhores
expectativas dos visitantes e expositores.

ALTA VISITAÇÃO.
Feira atraiu 55.000
visitantes do Brasil
e do mundo.

A

FIPAN não para de surpreender. Promovida

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

pelo SAMPAPÃO e organizada pela Seven, a

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

edição 2019 da Feira Internacional de Panifi-

nal de Panificação e Confeitaria (UIBC) e da Confederação

cação, Confeitaria e Food Business realizada

Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN).

entre 23 e 26 de julho, no Expo Center Norte, em São Pau-

O evento fechou suas portas contabilizando 55.000 visi-

lo/SP, superou todas as expectativas. A FIPAN 2019 bateu

tantes ligados à indústria de panificação, confeitaria e à ca-

todos os recordes de público e de negócios, com visitantes

deia do foodservice de modo geral, vindos de 1.400 cidades

e expositores comemorando sua participação no evento,

de todos os estados do Brasil e em mais de 300 caravanas,

que teve como apoiadores a Associação Brasileira da In-

além de profissionais de 47 países, entre os quais Estados

dústria da Panificação e Confeitaria (ABIP), da Associação

Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, China, Para-

da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São

guai, Peru, Chile. A expectativa de negócios fechados du-

Paulo (AIPESP), do Sindicato da Indústria do Trigo no Es-

rante a feira orbita R$ 1 bilhão. E um montante igual a essa

18

IPC 825 Ago/Set 2019

Fotos Osiris Bernardino | Ivan Soares | Tadeu Sakagawa

perspectiva – ou seja, mais R$ 1 bilhão – deverá resultar de

que participaram da FIPAN 2019. “Foram quatro dias ma-

negócios iniciados e a serem concretizados no pós-evento.

ravilhosos, e temos certeza que o público que esteve aqui

Ao todo, foram 38.000m2 de área de exposição, entre

presente foi aquele que as empresas queriam, composto

os quais 4.200m destinados para Máquinas & Equipa-

por gente que compra e formadores de opinião”, comple-

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

menta Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, presidente da

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

AIPESP e vice-presidente do SINDIPAN-SP.

2

2

2

800m2 para Embalagens e 1.100m2 para Empresas Inter-

No dia 23 de julho, a cerimônia de abertura do evento,

nacionais, espaços nos quais cerca de 350 expositores e

realizada no Grande Auditório do Centro de Convenções

mais de 450 marcas mostraram o que têm de melhor, de

do Expo Center Norte foi prestigiada pela presença de vá-

mais moderno e de inovador para garantir o sucesso dos

rias autoridades e personalidades ligadas ao setor, bem

negócios de seus clientes.

como pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Recepcio-

Destaque na feira foi, ainda, a participação internacio-

nado pelo presidente Antero Pereira e membros das Di-

nal, com a presença de empresas da Itália, Portugal, Es-

retorias do SAMPAPÃO, Covas se disse bastante animado

panha, França, Turquia, México, Polônia, Lituânia, Taiwan,

com a evolução da FIPAN ao longo dos últimos anos, feira

Holanda e China. Foi firmada também uma parceria com

considerada por ele como uma das mais importantes no

a IBIE – maior feira de panificação dos Estados Unidos –,

calendário de eventos da capital paulista.

que trouxe para o evento uma comitiva para evidenciar o

“Feiras são muito importantes, em primeiro lugar, pela

potencial do mercado brasileiro e promover a assinatura

geração de emprego e renda que o turismo de negócios

de diversos acordos bilaterais.

traz para São Paulo. E a FIPAN, em particular, tem um

“Antes de sua realização, o sucesso já era esperado.

tema que é a cara da cidade. São Paulo é conhecida no

Mas o que se vimos nesta edição 2019 foi além de todas as

mundo todo pela sua gastronomia, e as panificadoras fa-

expectativas. Foi, mais uma vez, a ‘melhor feira de todos

zem parte desse reconhecimento. A relação afetuosa que

os tempos’, com espaços totalmente lotados, e uma vi-

os cidadãos paulistano tem com as padarias mais próxi-

sitação altamente qualificada de pessoas que realmente

mas de sua casa é algo muito importante, que se reflete

decidem na hora de fazer negócios. E fato que também

no expressivo consumo por habitante de pães no municí-

surpreende é que já contratamos 6.000m adicionais para

pio”, destacou Bruno Covas na abertura do evento.

2

a realização da FIPAN 2020”, comemora Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
A cobrança de ingressos para as pessoas que não haviam recebido convites da Organização ou dos expositores da feira – sem diminuição do fluxo de visitantes, vale
dizer – foi uma das mudanças celebradas pelas empresas

CERIMÔNIA DE ABERTURA.
O presidente Antero
Pereira recepcionou
as autoridades.
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RICARDO, DA PROGRESSO.
A FIPAN é uma das melhores
ferramentas de divulgação da
nossa empresa.

RINALDO (ESQ.) E JOÃO
FERNANDO, DA FERRI. Produtos
com alta tecnologia embarcada e
preços acessíveis.

TECNOLOGIA DE PONTA

público do Brasil inteiro. Aqui é a vitrine do mercado”, com-

Inovação em máquinas, equipamentos e acessórios tam-

plementa João Fernando Gomiero, sócio diretor da Ferri.

bém não faltaram na edição da feira deste ano. O setor,

Em sua sétima participação na FIPAN, sempre com o

nesta edição da FIPAN, teve como mote a modernização,

objetivo de trazer para o cenário nacional as suas novi-

bem como a inovação do design dos equipamentos. Isso

dades e soluções em equipamentos para panificadoras,

tudo, é claro, sem deixar de lado a funcionalidade.

a EUROPAN montou uma mini padaria dentro de seu es-

A PROGRESSO, por exemplo, apresentou a sua solução

tande, na qual produziu pães especiais e artesanais com

completa para indústria de panificação (máquinas e for-

sua completa linha de equipamentos. “Além disso, colo-

nos) voltados para as centrais de produção. As novidades

camos em exposição quatro modelos de amassadeiras e

foram os grupos automáticos para divisão e modelagem,

oito modelos de todos os tipos de fornos, com destaque

bem como o alimentador automático de massa que os

para o Conjunto Modular de Mini Fornos – composto por

grupos automáticos. “A FIPAN é uma das melhores ferra-

um forno turbo elétrico, dois fornos de lastro e uma câ-

mentas de divulgação da nossa empresa. E, esta edição

mara de fermentação –, perfeitos para pontos quentes,

2019, em especial, foi muito boa. Atingimos plenamente

que fez muito sucesso entre visitantes por seu o belo

nossos objetivos de consolidação da marca, divulgação de

acabamento”, comemora Luiz Monteiro Rodelli Jr., diretor

novidades, Reencontro pessoal com os clientes e concre-

técnico da Europan.

tização de negócios”, afirma, bastante satisfeito, Ricardo
Licheski, sócio e diretor comercial da companhia.
Enquanto isso, a FERRI trouxe para a feira, entre outras novidades, um forno a lastro sem similar no mercado,
com alta tecnologia embarcada, vendido, entretanto, por
um preço bastante acessível. “O produto foi desenvolvido
em parceria com nossos fornecedores mirando o binômio
custo mais baixo e durabilidade. Ele tem uma garantia de
três anos no painel, e de dez anos na resistência”, afirma
Rinaldo Leite de Camargo, diretor comercial da empresa,
destacando, ainda, a presença no estande do forno Livorno
Master, bastante compacto, com quatro assadeiras, para
panificação e confeitaria. “A FIPAN é uma feira na qual a
gente tem uma expectativa muito grande, porque ela traz

20
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EUROPAN. Sempre trazendo novidades
em equipamentos para panificadoras.
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RUI, DA FERNETO. Equipamentos
diferenciados, que fazem muito
sucesso no mundo.

OSCAR, DA POLIN. Solução
completa para os clientes de
panificação e confeitaria.

PÚBLICO DECISOR

influenciadores ou decisores de compra, o que facilitou a

Por sua vez, a multinacional portuguesa FERNETO partici-

vida de todo mundo, registra Rui Aveiro, diretor da empresa.

pou mais uma vez da feira, trazendo como destaque de seu

Com 90 anos de atuação no mercado de máquinas e equi-

estande uma boleadora automática, um equipamento dife-

pamentos para panificação e confeitaria, a italiana POLIN

renciado, que faz muito sucesso no mundo, e que teve exce-

participou pela terceira vez da FIPAN “Temos a solução

lente recepção entre os visitantes da FIPAN 2019. “Acredito

completa para os clientes desses segmentos. Fabricamos

que a presença na FIPAN é praticamente obrigatória para

desde a amassadeira e a batedeira, até fornos turbo e

quem quer trabalhar no mercado brasileiro e nas Améri-

fornos a lastro. Nossos produtos são altamente duráveis,

cas do Sul e Central. Gostaria de parabenizar o SAMPAPÃO

porque são fabricados com materiais de primeiríssima

e organizadores da feira pelas mudanças realizadas para

qualidade. A gente não economiza para garantir a qua-

selecionar o público visitante, o que, nesta edição, permitiu

lidade de nossos equipamentos, que são seguros e têm

que nos concentrássemos nos profissionais que realmente

uma estética maravilhosa. Todos eles são importados da

queriam fazer negócios. Este ano, quem nos visitou foram

Itália, mas temos uma unidade de distribuição para mais
bem atender aos brasileiros, com amplo estoque de peças

6. OPTION BAKERY: “DENIS
(ESQ.) E EQUIPE, DA OPTION
BAKERY. Visitação selecionada
proporcionou fechamento de
negócios.”

e assistência técnica completa”, destaca Oscar Braune,
diretor da companhia.
Em sua quarta participação seguida na FIPAN, a OPTION
BAKERY, mostrou em seu estande seus equipamentos específicos para produção de pães de forma e pães integrais
de diversos tipos para atender pequenas, médias e grandes indústrias do setor de panificação. “Apresentamos na
feira nossa nova Ensacadora ES25, com capacidade para
ensacar até 25 pães por minuto, ou 1.500 pães por hora.
Além disso, expusemos ao público alguns produtos já
conhecidos, tais como a Boleadora RB80, a Modeladora
PMS80, o Granulador AP10 e o Fitilhador Eletrônico T65
SERVO”, conta Denis Ovídio, diretor comercial da Option,
avaliando como positiva sua presença na FIPAN 2019, e
satisfeito com a visitação selecionada de pessoas interessadas em fechar negócios.

22
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VALÉRIA, DA BIZERBA. Soluções
inovadoras para um mercado
cada vez mais demandante.

EDUARDO, DA TOLEDO.
Destaque no estande foi a
Balança de Autoatendimento
com interface intuitiva.

MODERNIDADE DE OPERAÇÃO

é um meio privilegiado de contato direto com o cliente

A seleção de novidades apresentadas na FIPAN 2019

final. A FIPAN 2019 performou muito bem e atendeu às

continua com a TOLEDO DO BRASIL, que aproveitou a

nossas expectativas. Toda a Organização está de para-

feira para lançar a Balança de Autoatendimento Prix 6i

béns!”, comemora Valéria Bastos, gerente comercial de

AA com interface intuitiva, que permite que o consumi-

Varejo da empresa.

dor realize as pesagens sem o auxílio de um operador.
Durante o evento, a empresa também expôs outras ino-

PADARIA EXPRESS

vações, como suas etiquetas eletrônicas e o MGV Cloud

Com tradição e assiduidade na FIPAN, quem também mar-

Central de Produção, que é uma solução em nuvem de-

cou brilhante presença nesta edição da feira foi a TITÃ,

senvolvida especialmente para o comerciante que deseja

cujo estande apresentou aos visitantes sua nova linha de

gerenciar, de forma mais efetiva, sua central de produ-

balcões gelados, quentes e neutros para as padarias, setor

ção, seja ela de pães, de fatiamento de frios, por exemplo.

que representa cerca de 80% dos negócios da empresa.

“Estamos trabalhando fortemente na oferta de soluções

“A receptividade dos visitantes foi muito boa, e agradou

para o mercado de panificação, que vem crescendo mui-

o público da FIPAN, que é um público diferenciado, que

to ao longo dos últimos anos e se integrando à proposta
do Varejo 4.0, demandante de soluções sempre e cada
vez mais inovadoras”, pontua Eduardo Jorge Giaciani, do
Marketing da Toledo.
Referência mundial em pesagem, etiquetagem e processamentos de alimentos a BIZERBA esteve presente
na FIPAN 2019, sempre com o conceito de mostrar soluções inovadoras para o mercado, entre elas as novas
balanças para varejo modelos SCII, XClass e KClass, com
um computador que pesa, e vários lançamentos em fatiadores, como o vertical automático VS 12D de classe
Premium, para frios – que proporciona corte sem contato com o produto, para a máxima higiene –, e o B100
Fatiador de pães, que possibilita ao cliente determinar
a espessura das fatias a serem cortadas. “As soluções
Bizerba são voltadas para o varejo em geral, e a FIPAN
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EDINAEL, DA TITÃ. Boa
receptividade aos lançamentos e
público diferencido.
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ANTONIO, DA FRICON. Empresa
mostrou na feira sua linha
completa de refrigeração
comercial.

JULICE E ROBERVAL, DA
NOVACLIMÁTICA. Comemorando
dez anos da empresa com
benefícios para os clientes.

vem para comprar. Vale destacar que as mudanças reali-

nossa linha de cocção Vertiko”, conta Cristiano Sola, dire-

zadas no protocolo de admissão dos visitantes à feira este

tor comercial da Elvi. “Gostamos muito da organização da

ano, ajudaram a qualificar mais ainda esse contingente

FIPAN 2019, uma feira muito bem aproveitada pela nossa

de pessoas, proporcionando a realização de bons negócios

empresa”, complementa ele.

para os expositores”, salienta Edinael Magalhães, gerente
comercial da Titã.

REFRIGERAÇÃO INTELIGENTE

Enquanto isso, a participação da ELVI neste ano foi

Na FIPAN 2019 foram também realizados muitos lança-

para mostrar o conceito de “Padaria Express” no mode-

mentos na área e refrigeração comercial. Em sua primei-

lo de quiosques. “Para apresentá-lo, convidamos o expe-

ra participação na feira, a FRICON, por exemplo, mostrou

riente chef-boulanger e ‘Melhor Padeiro do Mundo’, na elei-

sua linha completa de refrigeração comercial, entre os

ção da International Union of Bakers and Confectioners

quais equipamentos como refrigeradores, ilhas refrige-

(UIBC), Rogério Shimura a operar um quiosque-padaria

radas e cervejeiras, a empresa inovou trazendo sua li-

de apenas 7m2, utilizado por ele como ponto quente para

nha Inverter Bivolt, que economiza 55% de energia, em

servir o público, com o projeto assinado pela nossa em-

relação a um equipamento tradicional. “Dotado com um

presa, no qual se destacaram nossa marcenaria modu-

compressor de velocidade variável, ele se adequa ao uso

lar para padaria, as vitrines Quadrat Max Vision e, ainda,

do estabelecimento comercial, aliado à tecnologia bivolt:
basta ligar na tomada e o nosso equipamento faz o resto,
tudo automático, sem a necessidade de mudança de chave”, explica Antonio Souza, diretor comercial da empresa.
Na área de refrigeração comercial, quem também marcou presença na feira, com um estande muito bonito, no
qual apresentou toda a sua linha de produtos – formada
basicamente por câmaras climáticas, resfriadores de água
e ultracongeladores – foi a NOVACLIMÁTICA, que acaba
de completar dez anos de atividades. A empresa trouxe
como novidade para os visitantes da feira o parcelamento
em dez vezes para a compra de seus produtos. “Criamos
essa promoção cientes da situação econômica do Brasil e

ELVI. Participação este ano foi para mostrar o conceito de
“Padaria Express”.
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do fato de que muita gente que quer adquirir nossos equipamentos precisa de prazo para pagar. E a receptividade
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aqui na feira, da qual participamos já há sete anos, foi
muito boa. Para nós, participar deste evento é fundamental”, conta Julice Vieira, diretora da Novaclimática.
Fabricante de equipamentos como freezers, expositores, túneis de congelamento e hot boxes, a ZERO GRAU
aproveitou a FIPAN 2019 para fazer o lançamento de seu
ultracongelador de 500 quilociclos/6 horas, para pães de
queijo e salgados. “Diferentemente da concorrência, nossa
empresa tem foco maior na conservação do estoque das
padarias e dos operadores de foodservice. E escolhemos a
FIPAN para fazer esse lançamento porque ela é uma feira
de referência mundial, ideal para apresentação de produtos que oferecem alto valor agregado para os clientes”, afirma Gabriel Arndt, gerente comercial da Zero Grau.
PRODUTOS DE 1O MUNDO

GABRIEL (DIR.) E
EQUIPE DA ZERO
GRAU. Foco na
conservação do
estoque das padarias
e operadores de
foodservice.

Muitas novidades também puderam ser conferidas pelo
público nos dois estandes da CIMAPI na feira, um deles,

além de itens com desenhos diferenciados”, destaca Gui-

exclusivamente para a linha de utensílios, e outro mais

lherme Buono diretor comercial da empresa.

dedicado à parte de mobiliário, estufas e assadeiras. “Nes-

Por sua vez, a fabricação de fôrmas e moldes para cho-

ta edição da FIPAN, apostamos muito na nossa linha de

colate é o negócio principal da alemã HANS BRUNNER, que

fôrmas 100% de silicone. Somos o único fornecedor que

também esteve presente na FIPAN. Segundo Markus Adolf

fabrica esse tipo de produto no Brasil, como alternativa às

Gebhart, diretor da empresa, a Brunner já opera no Brasil

fôrmas importadas. São produtos de excelente qualidade,

há alguns anos, fornecendo para grandes fabricantes na-

produzidos com tecnologia europeia e preços muito mais

cionais de chocolate, e, agora, passa a mirar a expansão de

acessível para o mercado nacional. Trouxemos algumas

seus negócios também no ramo de padarias e confeitarias.

medidas já conceituadas no mercado – como fôrmas de

“Para isso, cientes de que os impostos de importação são

torta suíça e as mais tradicionais de bolos de padaria –,

altos por aqui, estamos fechando uma parceira com uma

ROBERTO (ESQ.) E GUILHERME,
DA CIMAPI. Apostando na linha
de fôrmas de silicone.
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MARKUS, DA HANS BRUNNER.
Mirando a expansão de negócios no
ramo de padarias e confeitarias.
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AB BRASIL. Ampla variedade de lançamentos nos
segmentos de matérias-primas.

CAMILO, DA SOFT WORKS. Fez lançamento na feira do calçado
social sem biqueira para o setor alimentício.

empresa distribuidora nacional, a fim de tornar nossos

estande de esquina. E os resultados, para nossa alegria,

produtos mais acessíveis aos clientes. Estamos muito ani-

sempre têm sido muito bons”, enfatiza Cínthia.

mados com essa nova oportunidade que se abre, porque o
segmento de padarias e confeitarias é enorme e altamente

SEGREDOS DO SUCESSO

demandante de nossos produtos”, conclui Markus.

Com foco na cadeia de foodservice, a FIPAN 2019 também apresentou uma ampla variedade de lançamentos

CALÇADOS & UNIFORMES

nos segmentos de matérias-primas, insumos e ingredien-

Decidida a ampliar o sucesso obtido com suas partici-

tes. No estande da AB BRASIL, por exemplo, os visitantes

pações nas edições anteriores da feira, a SOFT WORKS

se surpreenderam com as linhas de panificação e com

chegou à FIPAN 2019 com muitas novidades, entre elas o

o principal lançamento do ano da empresa para a con-

lançamento do calçado social sem biqueira para o setor

feitaria: os Cremes Vegetais tipos Chantilly das marcas

alimentício. “Para operação nesse segmento, a legislação

Fleischmann e Mauri. “A AB Brasil sabe que o segredo do

exige que o calçado seja impermeável, lavável ou des-

sucesso de seus produtos são os profissionais de panifica-

cartável. Como ninguém vai descartar sapatos, criamos

ção e confeitaria. Por isso, a companhia escolheu o tema

essa solução, de fácil higienização: basta colocar o cal-

‘Sabores que contam histórias’ para sua participação na

çado debaixo da torneira e lavar com cloro, atendendo à

feira e homenagear aqueles que transformam em muito

lei”, explica Camilo Mendonça, diretor da empresa. “E o
mais importante é que esse novo calçado é antiderrapante mesmo, não escorrega em hipótese nenhuma, graças
à qualidade e ao desenho da borracha, que são bastante
diferenciados”, complementa.
Nascida no finalzinho de 2011 a ARTEMIS UP é especializada em uniformes profissionais para gastronomia.
“Nosso objetivo é conquistar uma posição de maior destaque e beleza para nossos clientes, uniformizando suas
equipes em harmonia com a proposta e identidade do
negócio”, conta Cínthia Santos, gerente administrativa
comercial da companhia, que trouxe para a FIPAN 2019
muitas novidades, como os aventais em jeans e uniformes
100% algodão, que podem ser personalizados com o design e os logotipos das padarias e confeitarias. “São seis
anos que participamos desta feira, sempre neste mesmo
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CÍNTHIA, DA ARTEMIS UP.
Uniformizando equipes, para gerar
identidade de negócio.
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LESSAFRE. Satisfação em alta no terceiro ano consecutivo
de participação na FIPAN.

NICOLA, DA SINA. Direcionando suas energias para o mercado
promissor de foodservice.

mais do que receitas”, destaca Fátima Capucci, assessora

nova marca SEBELLA, com uma linha de margarinas com

de Imprensa da empresa.

70% de lipídios em balde de 15kg”, salienta Nicola.

Outra gigante do ramo, a LESAFFRE apresentou dois

Também com ampla disposição de estreitar ainda mais

lançamentos na feira, desenvolvidos a partir de necessida-

sua parceria com os profissionais da panificação e do foo-

des captadas no mercado: o Lesaffre Industrial para Pães

dservice, a ADIMIX, por sua vez, mostrou na FIPAN 2019

Congelados, o primeiro fermento biológico seco específico

toda a sua linha de pré-misturas para panificação e confei-

para esse tipo de pão; e o Saf-Pizza, um fermento destina-

taria, com especial destaque para a de Baguetes com Mas-

do ao preparo de pizzas com embalagem 125g, que estará

sa Madre Desidratada. “Seguindo a tendência de pães de

disponível a partir de outubro de 2019 nos distribuidores. “A

fermentação natural, importamos esse produto da França,

Lesaffre acredita na proposta da FIPAN. Por isso, em 2019,

que tem toda a função de um ‘pé de massa’, que entrega

completamos nosso terceiro ano consecutivo como exposi-

todos os benefícios de um pão de fermentação lenta, tais

tores para apresentar a empresa e sua estrutura de forma

como crosta grossa, alvéolos grandes e interior mais es-

consistente ao mercado brasileiro. E temos nos surpreendi-

curo, além do sabor, que é simplesmente delicioso. Tudo

do positivamente a cada nova edição”, comemora Amanda

com a praticidade da fermentação direta”, detalha Juliana

Paschoalini, coordenadora de Marketing da companhia.

Narciso, diretora de Marketing da empresa.

SEGUINDO TENDÊNCIAS

Para acelerar sua expansão e acompanhar as tendências
de consumo de alimentos fora do lar, a SINA ALIMENTOS
está direcionando grande parte de suas energias para o
mercado promissor de foodservice. “Para tanto, estamos
investindo em produtos estratégicos como margarinas
especiais, novos produtos, novas embalagens e extensões
de linha para os mercados de panificação, confeitaria e refeições no geral”, conta Nicola Armellini, gerente de Marketing da empresa. Assim, a Sina trouxe para a edição
2019 da FIPAN alguns importantes lançamentos dentro do
portfólio da marca SINA CHEFF: o Creme Culinário, a Margarina em Placa e o Bloco para Folhados e Croissants em
embalagem flow-pack, apresentado no estande por seu embaixador, o famoso chef Edu Guedes. “Além disso, aproveitamos o momento da feira para colocar no mercado nossa
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JULIANA, DA ADIMIX. Novidade
importada da França, com todos
os benefícios de um pão de
fermentação lenta.
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DEBORAH E GABRIEL, DA
J.MACÊDO. Fortes investimentos
na marca Dona Benta para a
panificação.

PORTFÓLIOS MAIS ROBUSTOS

FERNANDA E JOSÉ JR., DA
VILMA. Lançamentos para
trazer mais praticidade para os
panificadores.

PRATICIDADE COM QUALIDADE

Quem também brilhou entre os dias 23 e 26 de julho na

A seu turno, a RJR ALIMENTOS mostrou na feira seu

FIPAN 2019 foi a J.MACÊDO, que marcou presença com

conceito único de atuação no mercado, que gera prati-

um estande da marca Dona Benta Profissional, no qual

cidade para os operadores de pães congelados, padarias,

teve a oportunidade de apresentar seus dois lançamen-

pizzarias e pastelarias. “Entregamos embutidos, carnes de

tos de misturas: o Panetone com Gemas de 5kg e o Pão

aves e laticínios fatiados, moídos ou ralados para os clien-

Integral de 5kg, além das novas formulações de Misturas

tes. Nossa participação na FIPAN 2019 teve como objetivo

para Bolo de 5kg nos sabores chocolate, neutro, laranja e

a fidelização de parceiros na área de panificação e piz-

milho. “Estamos fazendo fortes investimentos na marca

zaria, tanto que fomos patrocinadores máster do espaço

Dona Benta contemplando a área de panificação. E, com

FIPAN PIZZA”, pontua Renato Jr., diretor da RJR.

esses lançamentos, estamos deixando o nosso portfólio

Também patrocinadora do FIPAN PIZZA, a ALIBRA

mais robusto, preparando também o terreno para a entra-

apresentou no evento a Mozzana, um queijo modificado,

da de novos produtos em nossa linha institucional, que o

elaborado a partir de matérias-primas lácteas e não lác-

mercado poderá conferir num futuro próximo”, confirma

teas, que pode ser usada em todas as receitas que levam

Deborah Ibelli, do Marketing do grupo.

queijo muçarela como ingrediente. “Com a Mozzana, o

Por sua vez, a VILMA ALIMENTOS inovou mais uma
vez e aproveitou a FIPAN 2019 para fazer em seu estande o lançamento que promete trazer muita praticidade
para os panificadores: a Mistura para Bolo com Ovos, que
passa a fazer parte de sua linha de foodservice. “O produto, inédito no país, reduz o tempo de preparo e elimina o
risco de contaminação pelo uso de ovos in natura. Inicialmente, serão seis sabores: básico, coco, laranja, chocolate, leite condensado e mandioca”, explica a engenheira
de alimentos da empresa, Fernanda Andrade de Oliveira.
Além da padronização de qualidade dos bolos, Fernanda
ainda evidencia, entre os benefícios dos novos produtos,
o grande ganho de higiene e de segurança alimentar que
seu uso vai proporcionar aos operadores.
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RENATO, DA RJR. Conceito único de
atuação no mercado, que entrega
praticidade aos operadores.
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MARCOS, DA FRESKIMASSAS.
Espaço maior já reservado para a
participação na FIPAN 2020.

operador pode reduzir o custo do produto final, com grandes vantagens sobre o uso convencional da muçarela. Nas
pizzas, ela não aglomera e não forma poças de óleo, e, nos
salgados, evita que a gordura solte e estoure o salgado na
hora da fritura”, explica Tiago Paschoine, diretor da Alibra.
Já a FRESKIMASSAS trouxe dois lançamentos para a
feira: o Pão de Queijo Recheado, nas versões calabresa,
frango, requeijão e goiabada; e o Pão de Alho, nas versões
tradicional com queijo e picante com queijo. “Estamos
muito felizes com os resultados dessa nossa segunda participação na feira. Tanto que, para a FIPAN 2020, já estamos
reservando um espaço maior, uma ilha com 144m2”, comemora Marcos Silveira, diretor de Vendas da companhia.

trufas. “Temos várias panificadoras entre nossos clientes, e
a FIPAN tem nos ajudado a divulgar nosso marca em vários

A EVOLUÇÃO DOS CHOCOLATES

estados brasileiros. A feira este ano foi, com tudo bem en-

Como não poderia deixar de ser, um dos estandes mais

caminhado”, destaca Kattelen Moya, diretora da Borússia.

visitados da FIPAN 2019 foi novamente o da KIBON, mar-

Tendo como compromisso fabricar produtos com qua-

ca de sorvetes que está no coração dos brasileiros, onde

lidade e preço justo, a ROMA CHOCOLATES, fez, na edição

foram apresentadas todos os itens de suas linhas de pro-

2019 da FIPAN, a sua primeira participação na feira, apre-

dutos vendidos em padarias. A marca da Unilever tam-

sentando seu completo portfólio de produtos, com destaque

bém aproveitou a oportunidade para divulgar na feira sua

para as linhas Pura Mania, Roma Top e Confeiteiro, esta últi-

parceria com a ONG Fundação Dorina Nowill para Cegos,

ma lançada em janeiro deste ano. Empresa familiar funda-

por meio da qual criou novas embalagens para os sorve-

da em 1994, hoje a empresa tem forte presença, com itens

tes Cremosíssimos, que agora tem sua marca e sabores

comercializados principalmente no atacado distribuidor.

identificados também em braille.

“Estamos sempre acompanhando a evolução do mercado.

Também participando pelo segundo ano da FIPAN, e

Por esse motivo, reestruturamos recentemente as embala-

com o objetivo de tornar sua marca ainda mais conhe-

gens e repaginamos os layouts de de nossos produtos, com

cida entre os operadores de padarias e confeitarias, a

o objetivo de modernizar nossas marcas e fidelizar nossos

BORÚSSIA CHOCOLATES, fabricante de chocolates finos,

clientes ainda mais a eles, num processo contínuo de agre-

apresentou na feira as novas embalagens de seu portfólio,

gação de qualidade e valor, que, muito em breve, também

entre os quais itens como alfajores, barrinhas, base de cho-

já irá nos levar ao mercado de exportação”, anuncia Rafael

colate para doces finos, bolachas, bombons, pães de mel e

Casamali, engenheiro de alimentos e diretor da empresa.

KIBON. A marca de sorvetes que está no coração dos brasileiros
também esteve na feira.
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TIAGO, DA ALIBRA. O queijo modificado Mozzana fez o maior
sucesso na feira.
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BORÚSSIA. Apresentou na feira as novas
embalagens de seu portfólio.

RAFAEL, DA ROMA. Reestruturação
das embalagens e repaginação de
layouts do portfólio.

SERVIÇOS DE 1a LINHA

Ponto alto da FIPAN 2019 também foram as novidades
trazidas pelos fornecedores de serviços para o mercado

evento, o que trouxe um excelente fluxo de pessoas para

de panificação, confeitaria e food business. Nesse âmbito,

a empresa. “Tivemos como objetivo marcar presença

chamou muita atenção a participação da BM INFORMÁ-

oferecendo nossos serviços e produtos (meios de paga-

TICA, empresa criada em 1998 com o ideal de transfor-

mento), já que foi nossa primeira participação na feira”,

mar a informática numa ferramenta estratégica para o

explica Maiara Maria Cruz Santana, do Marketing do

sucesso dos negócios de seus clientes. “Para tanto, ofere-

PagSeguro. O destaque foi a apresentação feita pela

cemos assessoria, suporte e desenvolvimento de sistemas

empresa de sua ferramenta de venda Pronta-Entrega:

com modernas tecnologias, visando a contribuir para a

o cliente interessado nas maquininhas, realizava o pa-

efetividade de seus resultados nos estabelecimentos dos

gamento e a levava pronta para usar. “Atingirmos o

clientes”, comenta Benjamin Neto, diretor da empresa,

público-alvo e frequentador da feira, oferecendo nossas

que tem sede em Recife/PE. “O grande lançamento que fi-

soluções. E avaliamos satisfatoriamente a edição 2019

zemos na FIPAN 2019 foi o Self-Checkout, sistema para as

da FIPAN. A Organização esteve à disposição sempre que

panificadoras que agiliza as operações e registro de com-

acionada: os membros da equipe foram positiva e efeti-

pras e de pagamento nessas lojas”, complementa.

vamente eficientes”, conclui Maiara.

Presença marcante na FIPAN 2019, o PAGSEGURO atuou
na feira com um estande, localizado logo na entrada do
PAGSEGURO. Destaque foi a apresentação da
ferramenta de venda Pronta-Entrega.
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BENJAMIN, DA BM INFORMÁTICA.
Sistema que agiliza compras e
pagamentos nas padarias.
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EVENTOS PARALELOS
Promovendo um verdadeiro show de novidades e, como
sempre, injetando inovação no mercado da panificação,
a FIPAN 2019 também ganhou mais conteúdo, por meio
da promoção de uma extensa programação paralela. De
23 a 25 de julho, portanto nos três primeiros dias da feira,
na parte da manhã, o evento trouxe palestrantes de renome internacional para apresentar e debater os rumos
e os impactos da chamada Quarta Revolução Industrial
(Indústria 4.0) no Brasil e no mundo. (NE: Veja a reportagem sobre o CONGRESSO nas próximas páginas desta
edição da IPC)
Destaque no “chão” da feira foram diversos espaços
especialmente dedicados à difusão do conhecimento
sobre alguns dos protagonistas das padarias, como foi
o caso da ARENA DO PÃO, no qual a meta principal foi
evidenciar a importância da educação profissional e de
destacar o trabalho dos técnicos que operam o setor.
Além disso, a ARENA DO PÃO da FIPAN 2019 sediou a
realização de um campeonato de nível internacional – o
SÃO PAULO SKILLS SENAI PANIFICAÇÃO –, com a participação de quatro escolas SENAI do estado de São
Paulo. Os chefs Johannes Roos e Rogério Shimura foram
os mestres de cerimônia do evento, que contou com o

patrocínio da BRF, do MOINHO CANUELAS, da PRÁTICA
e da RISCA PÃO.
E teve SÃO PAULO SKILLS SENAI CONFEITARIA no
palco da ARENA DO CONFEITEIRO da FIPAN 2019, que
também contou com a participação de quatro escolas SENAI de diferentes regiões da capital e do estado
de São Paulo, concorrendo a uma vaga no campeonato
nacional do SENAI em 2020. O concurso aconteceu em
quatro salas de aulas para demonstrações de confeitaria
profissional. Os mestres de cerimônia do evento – patrocinado pela HARALD, MAVALÉRIO, NITA, BRICOFLEX,
BASF, KITCHENAID, MAGO e GENUINE – foram os chefs
Eduardo Beltrame, Janaína Barzanelli e Anísio Silva.
As alunas Larissa da Silva Brito e Carolina Ferreira da
Silva, respectivamente das escolas SENAI Roberto Simonsen” e “Horácio Augusto da Silveira”, foram as grandes
campeãs da panificação e da confeitaria do SP SKILLS
2019. Após quatro dias de competição, em que precisaram executar diversas receitas e demonstrar habilidades
em decoração e esculturas nos pães e doces, elas receberam a medalha de ouro e a honra de representar São
Paulo na Olimpíada do Conhecimento de 2020 – Brasil,
e, quem sabe, na etapa mundial do WORLD SKILLS, que
será realizada em Xangai, na China, em 2021.
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FIPAN 2019 / FEIRA DE NEGÓCIOS

CAFÉ & PIZZA
sica”, cujo primeiro lugar foi conquistado por Airton Cândido; e “Pizza in Pala”, que teve como vencedor o pizzaiolo
Antônio Cipullo. No placar final, Antônio Cippulo ficou em
primeiro lugar, seguido por Tales Secco Lahm e Airton Cândido. Os três ganharam inscrição no Campionato Mondiale della Pizza, mais passagem para Itália e hospedagem de
cinco dias para participarem do concurso.
Outro espaço importante, que atraiu a atenção dos
visitantes da FIPAN 2019 foi a ESTAÇÃO CAFÉ, no qual,
pelo segundo ano consecutivo na feira, foram promovidas diversas ações para incentivar o consumo e venda
de cafés nos pontos de venda de alimentação fora do lar,
sob a curadoria da Semana Internacional do Café e apoio
institucional do SEBRAE NACIONAL. A GRAN COFFEE,
patrocinadora do espaço, trouxe para a ESTAÇÃO CAFÉ
as melhores máquinas para demonstrar, ao vivo, o passo a passo na formação de um barista profissional. Além
disso, os melhores cafés também estiveram presentes no
Muita movimentação também no FIPAN PIZZA, espaço

local, por meio da patrocinadora BRAVO CAFÉ, atraindo

no qual foram realizadas aulas exclusivas sobre o prepa-

um grande número de visitantes.

ro e segredos de uma verdadeira pizza italiana, que con-

Por sua vez, em seu espaço especial, a Escola IDPC,

tou, mais uma vez com o apoio do Instituto CONPIZZA

do SAMPAPÃO, também brilhou durante a FIPAN 2019,

e a presença de diversos pizzaiolos do mais alto escalão

promovendo ali diversas atividades, entre as quais de-

para demonstrar ao vivo suas técnicas e as boas práticas

monstrações técnicas de produção de uma ampla gama

para seus negócios, dando dicas sobre a farinha italiana

de produtos.

e seus benefícios na produção das saborosas “redondas”.
“Esse é um dos segmentos que vem crescendo ano a ano
nas panificadoras. Fatias de pizza já são vendidas em
praticamente 100% das padarias paulistanas, trazendo
muito lucro para o panificador”, sublinha o presidente
do SAMPAPÃO, Antero Pereira. Presentes como patrocinadoras do FIPAN PIZZA, as empresas RJR ALIMENTOS,
MOZZANA, ULTRAGAZ, LE 5 STAGIONI, BRF e LATICÍNIOS
SCALA promoveram ainda performances abertas ao público para transmissão de conhecimentos aos interessados no mundo das pizzas.
No espaço do FIPAN PIZZA – que contou com o apoio
institucional do SEBRAE NACIONAL –, a LE 5 STAGIONI também promoveu a realização do “Selections Brazil”,
primeira etapa para seleção dos melhores pizzaiolos brasileiros para participarem do 29° edição do Campionato
Mondiale della Pizza, concurso internacional que acontecerá em Parma, na Itália, em abril do ano que vem. A etapa
nacional contou com quatro categorias distintas: “Pizza
Napoletana”, vencida por Tales Secco Lahm, que também
foi o primeiro colocado na categoria “in Teglia”; “Pizza Clás-
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QUE VENHAM OS DESAFIOS
DA INDÚSTRIA 4.0!

EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL.
Congresso discutiu o futuro da
Indústria 4.0 no Brasil.

CONGRESSO FIPAN – A QUARTA ONDA discute e orienta
participantes sobre as formas de fazer acontecer num futuro
cada vez repleto de mudanças.

D

e 23 a 25 de julho, o Centro de Convenções do

Em seu discurso de abertura oficial do evento, o pre-

Expo Center Norte, em São Paulo/SP, foi palco

sidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, começou

de uma ampla programação de palestras e de-

conclamando a todos a celebrarem o início desse novo

bates tendo como tema a Indústria 4.0. Com

tempo, que traz a reboque de si um universo de novas

realização do SAMPAPÃO e da Associação da Indústria de

possibilidades e oportunidades. Segundo ele, ao contrá-

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

rio do que muitos empresários imaginam, a integração à

patrocínio da NITA, Prática e do PAGSEGURO, e apoio ins-

Quarta Onda tem muito mais a ver com a desconstrução

titucional do SEBRAE NACIONAL, o CONGRESSO FIPAN

dos ambientes corporativos clássicos e do jeito de pensar

– A QUARTA ONDA proporcionou à plateia experiências

das pessoas, do que, propriamente, com a implementação

inesquecíveis, conduzidas por grandes personalidades

de novas tecnologias na empresa. “Em outras palavras, tal

dos setores da economia, tecnologia e inovação para de-

processo tem mais a ver com a mudança da nossa cul-

bater e propor soluções relacionadas ao avanço da “Quar-

tura organizacional, do que com a simples utilização de

ta Revolução Industrial”.

hardwares ou softwares. Mais do que tudo isso, precisamos
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FIPAN 2019 / CONGRESSO

MOLA PROPULSORA.
Os debatedores do
painel sobre inovação.

mudar as nossas cabeças, porque o futuro já chegou!”,

mia, comentarista e apresentadora da Rádio Jovem Pan

frisou, sob aplausos.

Denise Campos de Toledo, com a participação de José Ricardo Roriz Coelho, segundo vice-presidente da Federação

IMPACTOS NA ECONOMIA

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

Na sequência, como primeira atividade do Congresso, o

CIESP); Christian Saigh, CEO do Moinho Santa Clara; Cle-

economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo

ber Sabonaro, economista-chefe da Associação Brasileira

Loyola, ministrou a palestra magna intitulada “Economia

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

– Cenário Nacional – Perspectivas”, enfatizando a necessi-

comercial da Bunge South America; e Antero José Pereira,

dade das reformas que, felizmente, já estão sendo destra-

presidente do SAMPAPÃO. “O debate entre esses especia-

vadas nas pautas do Congresso, em Brasília/DF. “A pani-

listas foi muito produtivo, uma vez que, diariamente, a

ficação brasileira é um setor muito importante, que gera

Quarta Revolução Industrial já vem provocando mudan-

muitos empregos e oferece oportunidades para pequenos

ças na forma de fazermos negócios”, pontuou Denise.

e médios empreendedores, e que pode muito bem usufruir das mudanças e desafios propostos por essa Quarta

NINGUÉM ESTÁ IMUNE

Revolução”, registrou Loyola.

Já a programação do dia 24 de julho teve como foco o

Destaque da programação do dia 23 também foi a rea-

tema da “Inovação”. Os trabalhos foram abertos pela ins-

lização do painel “Os Impactos da Indústria 4.0 na Econo-

tigante palestra intitulada “Pensando a Inovação”, de Fer-

mia”, moderado pela jornalista especializada em econo-

nando Domingues, diretor da INOVALAB, consultoria de

Robb Mackie, da ABA.

Gustavo Loyola.
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Angelo Souza, da Prática.

Arthur Igreja.

PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS.
Denise Campos
e Marcio Gomes
moderando
encontros.

inovação e treinamento com foco em metodologias ágeis,

PROTAGONISTAS DAS MUDANÇAS

design thinking e transformação digital. “Ninguém estará

Já no dia 25 de julho, terceiro e último dia do CONGRES-

imune ao processo de transformação. O principal assunto

SO FIPAN – A QUARTA ONDA, em três salas diferentes

que está em destaque é de que as coisas mudaram, não

do Centro de Convenções do Expo Center Norte, foram

vão voltar ao ritmo anterior, e que esse ritmo vai acele-

promovidos nove talks simultâneos, sob a condução de

rar cada vez mais. E o principal desafio é adaptar-se às

palestrantes, que, de maneira muito dinâmica, apresen-

mudanças criando valor para as pessoas, dentro de uma

taram um olhar mais detalhado sobre os temas super

nova experiência de consumo”, sintetizou Domingues.

atuais. Na sala “Sustentabilidade”, o destaque foi para o

Na sequência, foi a vez do esperado painel “A Inova-

talk “Eficiência Energética em Tempos de 4.0”, a cargo de

ção como Mola Propulsora para Alavancar Negócios”,

Angelo Souza, diretor da Divisão Panificação da Prática. Já

com a presença de personalidades do setor e trabalhos de

na sala “Consumidor”, dois dos principais temas foi “Po-

moderação a cargo de Marcio Gomes, que conduziu um

sicionando o Perfil de sua Entrega – Preço ou Valor”, em

debate sobre o uso das tecnologias atuais no âmbito da

talk conduzido por Robb Mackie, CEO da American Bakers

Indústria 4.0. O encontro contou com a participação de

Association, e “Tendências Food Service – Nova York-São

Natalia Furakawa, gerente sênior para BASF América La-

Paulo”, ministrado por Leonardo Guillardi de Paiva Lopes

tina; Osvaldo Lahoz, gerente de Inovação e de Tecnologia

Consultor do SEBRAE SÃO PAULO. E, na sala “Tecnologia”,

do SENAI-SP; Luiz Carlos Rebelatto dos Santos, analista

uma das principais atividades foi a apresentação do talk

da unidade de Competitividade do SEBRAE NACIONAL; e

intitulado “Estratégia Digital para Fidelizar o Cliente”,

Fernando Domingues, diretor da consultoria INOVALAB.

apresentado por Marcos Pickina, chefe-consultor da Ra-

“A Quarta Revolução Industrial está aí. Ela é real e con-

malhos e CEO do Blog Massa Madre.

tínua. E a inovação pode ser a mola propulsora para alavancar novos negócios”, sublinhou o jornalista.

Finalmente, fechando a programação do encontro, Luciano Pires – jornalista e empresário, que hoje produz e

Finalizando os trabalhos do dia 24, o empresário e pro-

apresenta o programa/podcast “Café Brasil” na Rádio Mun-

fessor Arthur Igreja, ministrou a palestra magna “O Impe-

dial FM, em São Paulo –, ministrou a palestra provocacio-

rativo da Inovação”. “A tecnologia está mudando essencial-

nal de encerramento intitulada “O meu Everest – Emo-

mente o comportamento das pessoas. Só que muitos em-

ciona, Inspira e Transforma”. “Neste momento, é preciso

presários ainda acreditam que a tecnologia vem à frente,

passar a ver o mundo com um olhar diferente, e ter a

ou seja, que eles têm que escolher a tecnologia para mudar

consciência de que temos a obrigação de provocar indivi-

o seu negócio, quando é exatamente o contrário: é tentar

dualmente essa nova dinâmica. Ou seja, cada um de nós

entender como o consumidor está sendo transformado,

é o protagonista dessas mudanças. Não tem Quarta Onda

para atendê-lo da forma mais analógica possível, com

sem gente para coordenar o processo, porque robô, sozi-

mais calor, com mais relacionamento”, deixou o recado.

nho, não vai fazer isso”, destacou Pires.
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GESTÃO / ATENDIMENTO AO CLIENTE

Por Antonio Saú Rodriguez

CONHEÇA BEM O SEU CLIENTE.
E LUCRE MUITO COM ISSO!
Conhecer o cliente e suas necessidades, a fim de bem atendê-las e,
sobretudo, de entendê-las como janelas de oportunidade é a melhor
garantia de sucesso que qualquer negócio, inclusive de sua padaria.

StockFree

EQUAÇÃO DE SUCESSO.
Na padaria nos deparamos
com os mais variados tipos
de clientes. E é preciso
atender a todos bem.

E

m nosso último artigo, publicado na seção “GES-

A resposta para a questão colocada acima é óbvia, e

TÃO” da Revista IPC nº 824, falamos sobre renta-

certamente passa por “conseguir” clientes e “vender” seus

bilidade de produtos e do negócio, mais especi-

produtos para eles por um “preço satisfatório com lucro”,

ficamente sobre “MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO”,

não é verdade? Contudo, para fundamentar tecnicamen-

que é a maneira correta de saber quanto você apura com

te nossa resposta, vamos definir o conceito de “MARKE-

a venda dos produtos em sua padaria, para pagar suas

TING”, para, depois, partirmos para uma abordagem prá-

despesas fixas – aluguel, salário do balconista, do caixa

tica do assunto.

etc. – e ter lucro. Mas tal abordagem apenas explicou

O CIM (Chartered Institute of Marketing – Institu-

como apurar o resultado. Agora, como obter esse resulta-

to Colegiado de Marketing) do Reino Unido define mar-

do que é o “X” da questão.

keting como “O processo de gerenciamento responsável

Não temos a pretensão, neste curto artigo, de fazer um

por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades do

tratado de marketing. Queremos apenas colocar pontos im-

cliente com lucro”. Já a AMA (American Marketing Asso-

portantes para reflexão, pontos esses que, certamente, são

ciation – Associação de Marketing) dos Estados Unidos,

do conhecimento de todos, mas muito pouco praticados.

que representa os profissionais de marketing daquele
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país, acrescenta que o marketing visa a entregar ofertas

quer ir à sua panificadora com a família, para tomar um

que tenham valor para consumidores.

café da manhã, ou com amigos para uma happy hour, ou,
ainda, simplesmente almoçar rapidamente, ou adquirir o

AGREGAR VALOR É FUNDAMENTAL

produto desejado com presteza. Então, o segredo é o que

Como se pode ver, essas duas definições colocam, como

você pode agregar de valor para o cliente que está em

não poderia deixar de ser, o cliente como o centro das

quaisquer desses momentos na sua padaria.

atenções, ou seja, como o personagem que tem que ser

A não observância da segunda premissa explica por-

“muito bem atendido”. Nesse sentido, atender muito bem

que alguém compra um pão de qualidade inferior, sem

não é apenas ter um produto de ótima qualidade: isso é

conhecer a procedência, o pão clandestino: porque é “cô-

obrigação, e o mínimo que um cliente espera.

modo”, está à sua porta. O cliente quer comodidade, e a

Sim, temos muitas padarias e até outros tipos de es-

vida moderna exigirá isso cada vez com maior intensida-

tabelecimento que oferecem um pão de qualidade. Mas

de. E a tecnologia está aí para ajudar você nessa tarefa.

a pergunta é: como fazer com que sua padaria seja vis-

Veja o que fazem, entre outros, o iFood e o UberEats: são

ta pelo seu cliente como “A minha padaria” e não como

empresas que se tornaram gigantes oferecendo apenas

qualquer padaria com um pão de qualidade ou com preço

“comodidade”. Tudo isso vai ao encontro do que diz Philip

atraente?

Kotler – hoje, a maior referência do marketing no mundo

A resposta não é simples, e exige que você conheça

– em seu livro “Administração de Marketing”. Em poucas

seus clientes e, principalmente, que você saiba quais são

palavras, ele define que marketing é “suprir necessida-

as necessidades dele. No momento em que sua padaria

des gerando lucro”. Assim, precisamos entender que não

realmente atender às necessidades do cliente, terá como

existe “vácuo” no mercado. Em outras palavras, assim que

retorno a fidelização, bem como a disposição desse con-

uma necessidade surge, sempre haverá alguém disposto

sumidor de remunerar sua padaria pelo “produto” e pelo

a atendê-la para obter algum lucro.

“valor” agregado proporcionado pelo seu produto. Assim,
você sairá da competição por preço, que é a pior forma

JANELAS DE OPORTUNIDADE

de competir, pois preço não é diferencial durável. Por isso

É claro que marketing tem objetivos muito mais amplos:

agregar valor ao produto, significa antes de tudo, atende-

vender mais, fidelizar clientes, aumentar a visibilidade

-lo da forma como “ele” quer ser atendido. E para isso só

da empresa e de seus produtos, construir e gerenciar

há uma fórmula: pesquisar o que o seu cliente deseja,

marcas, construir boas relações, educar o mercado, mo-

além do produto.

tivar, bem como engajar e alinhar os colaboradores com
os objetivos da empresa. Poderíamos falar sobre a im-

TODOS OS MOMENTOS SÃO “MÁGICOS”

portância de alinhar os 4Ps do Marketing: Produto, Preço,

Como premissas gerais de um bom atendimento, pode-

Praça e Promoção, que alguns já conseguiram estender

mos citar:

para cinco, seis e até oito “Ps”. E, sobre esses pontos adi-

1. o cliente deseja ser atendido com carinho, com defe-

cionais, você pode encontrar excelentes obras que os

rência, sentir que é uma pessoa importante; e
2. o cliente atualmente – e, cada vez mais – deseja ter

discutem a fundo.
O que queremos ressaltar neste artigo é a importân-

comodidade.

cia de se conhecer o cliente e suas necessidades, a fim

Dessa forma, o bom atendimento, de forma geral, é o

de bem atendê-las e, sobretudo, de entendê-las como ja-

primeiro passo, que, certamente, fará com que seu clien-

nelas de oportunidade de (e para) que as padarias não

te passe a ver sua padaria como “A padaria dele” – e não

percam a imagem que conquistaram junto aos consumi-

qualquer padaria ou qualquer estabelecimento no qual

dores, que é a de empresas queridas, nas quais os clientes

ele possa comprar os produtos que você vende –, unindo

são bem atendidos.

preço e qualidade.
Claro que, no dia a dia, a padaria nos deparamos com
os mais variados tipos de clientes. Desde o solitário, que
quer simplesmente conversar, bem como aquele que

50

IPC 825 Ago/Set 2019

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

ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

MUDANÇAS
MUITO BEM-VINDAS
Modernidade à vista: Escola IDPC reestrutura a plataforma
de seu Curso Técnico em Panificação.

O

lha só que boa notícia: o Curso Técnico em
Panificação da Escola IDPC, do SAMPAPÃO,
está passando por uma reformulação completa, para se adequar aos novos tempos, às

novas realidades do mercado e, claro, às novas demandas
do setor. Por essa razão, segundo explica da diretora da
escola, Sandra Freitas, em 2019 não foi realizado o processo seletivo para abertura de novas vagas, o que só será
feito no ano que vem.
“A entrada de novas tecnologias e metodologias de
trabalho na panificação vem se acelerando bastante nos
últimos anos, como também a releitura de alguns modelos clássicos de produção de pães”, explica Sandra. “Daí
vem a necessidade de modernizar sempre a programação
do nosso Curso Técnico, o que, a cada cinco anos – é importante registrar – também é uma exigência do Ministério da Educação (MEC)”, complementa a educadora.
SAMPAPÃO

Portanto, trata-se de um pit stop obrigatório. E os aperfeiçoamentos que serão feitos na grade, além de estarem
em perfeita sintonia com tudo aquilo que tem a marca da
inovação no mercado, também vai antecipar tendências
futuras, o que, na prática, vai se traduzir em ganhos diretos em termos de capacitação profissional e encarreira-

CONHECIMENTO NUNCA É DEMAIS. Uma das propostas da
reformulação é incentivar o uso dos diversos laboratórios à
disposição dos alunos da Escola IDPC.

mento para os alunos, bem como expressivas vantagens

saudável, não só para os atletas e adeptos do conceito

para os panificadores que vierem a contratar esses técni-

fitness, como também para, digamos, o “cidadão comum”,

cos. E, claro, naturalmente, os clientes das padarias tam-

que anda cada vez mais preocupado com sua saúde.

bém agradecem.
Dessa foram entre as diversas modalidades de técni-

EXPERIÊNCIA GOURMET

cas e disciplinas que deverão ser objeto do reboot do Curso

Outra tendência de mercado que deverá ser assimilada

Técnico em Panificação da Escola IDPC, atenção especial

pela nova grade deverá ser a tendência de gourmetização,

deverá ser dada àquelas que orientam a preparação de

que pode ser entendida tanto como uma sofisticação (ou

novas formulações que estão em alta no gosto do público,

refinamento) das receitas, quanto como uma forma de

como é o caso da fermentação natural, que também se

valorizar a experiência concreta do ato de se alimentar,

tornou tendência no âmbito do resgate da artesanalidade

por meio da introdução de novos sabores e combinações

na panificação, bem como a onda de alimentação mais

nutricionais inéditas e inovadoras.
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Complementarmente, segundo Sandra Freitas, os ajus-

utilização de algumas instalações e recursos que estão à

tes na grade de aulas do Curso Técnico em Panificação

disposição dos alunos da Escola IDPC, mas que, entretan-

deverão contemplar e dar uma atenção maior para as ne-

to, vêm sendo subutilizados por eles, como é o caso dos

cessidades de atendimento dos chamados consumidores

laboratórios de microbiologia, de análise físico-química e

com demandas especiais de alimentação, tais como os dia-

de bromatologia.

béticos, os celíacos e, ainda, as pessoas com intolerância

“Além disso, vamos definir na grade aulas com cargas

a lactose, por exemplo. “Dada à enorme responsabilidade

horárias robustas relacionadas à ampliação de conhe-

de fabricar produtos para esses públicos – e, talvez, algu-

cimentos dos alunos no que tange às matérias-primas,

ma insegurança de que o pessoal da produção não saiba

como é o caso da Análise de Farinha: os futuros técnicos

elaborá-los corretamente ou possa, eventualmente, come-

precisam saber realizá-la no ato de recebimento desse in-

ter algum deslize na elaboração, muitos panificadores dei-

sumo, para identificar de imediato se a composição deste

xam de oferecê-los aos clientes, deixando um lucro líquido

se adequa perfeitamente às especificidades de sua receita,

e certo escapar por entre seus dedos. Isso, sem falar nos

que é o que vai garantir a diferenciação do produto fabri-

danos de imagem ocasionados ao estabelecimento pela

cado com esse tipo de farinha”, destaca a diretora da Es-

frustração do desejo desse consumidor especial encontrar

cola IDPC. “E, já a partir de 2020, dentro da proposta de

produtos ‘feitos para ele’ naquela que ele considera a ‘sua

reciclagem de conhecimentos, também estamos estudan-

padaria’”, explica a diretora da Escola IDPC.

do algumas formas de abrir oportunidades de atualização
relacionadas ao novo curso também para os ex-alunos da

POTENCIALIZAÇÃO DE RECURSOS

escola, a fim de que eles possam complementar e ampliar

Por fim, Sandra Freitas ainda afirma que a proposta da

ainda mais sua base de conhecimentos já adquiridos aqui

reformulação do curso também estará focada na melhor

com a gente”, conclui Sandra Freitas.

PAIXÃO QUE SE TRANSFORMOU EM REALIDADE
completa, as salas de aulas teóricas
e práticas são bem equipadas, e os
professores são competentes e muito
compromissados com os alunos que
querem aprender e expandir seus conhecimentos nessa área.
Marcus Frediani

Confiança, aliada ao conhecimento
proporcionado pelo Curso Técnico de
Panificação da Escola IDPC, é o que
vem turbinando a bem-sucedida carreira de Maria Maximo que, hoje, trabalha na Pães e Doces Gabriela, da Vila
Parque Jabaquara, Zona Sul de São
Paulo. Confira o depoimento!

Você recomendaria o Curso Técnico de Panificação da Escola IDPC
Revista IPC: Maria, porque você fez
para outras pessoas, como seus
o Curso Técnico em Panificação da
colegas de trabalho? Por quê?
MARIA MAXIMO. A grade do curso é
Escola IDPC?
Sim, porque, como eu já disse, esse é
bastante completa, as instalações
da escola são ideais, e os professores
Maria Maximo: Resolvi fazê-lo em 2010
um curso muito bom e completo, que
muito compromissados em expandir
porque gosto da área de panificação e
tem uma carga imensa de informação
o conhecimento dos alunos.
sempre tive curiosidade de testar reque pode e deve ser explorada pelos
ceitas. Eu já trabalhava em padaria e havia outros cursos
alunos e futuros profissionais.
na escola, e quando soube da existência do Curso Técnico,
em especial, resolvi que era hora de encarar o desafio.
E você tem interesse em fazer outros cursos na Escola
IDPC para continuar se aperfeiçoando na profissão?
De que forma essa experiência contribuiu para o seu
Com certeza! Quero me aperfeiçoar cada vez mais nessa
aperfeiçoamento profissional?
área e na minha profissão. Quanto mais conhecimento,
A experiência foi muito boa. Além de aprender muitas coimelhor. E, talvez, um dia eu também possa a vir a ser uma
sas, tive oportunidade de tirar várias dúvidas que tinha
professora da Escola IDPC, e dar aula para um monte de
nesse ramo da alimentação. A grade do curso é bastante
alunos. Quem sabe?!
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ESCOLA IDPC / CURSO DE FICHA TÉCNICA
CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2019!
SETEMBRO
CURSO

DIAS

OUTUBRO
HORÁRIO

CURSO

DIAS

HORÁRIO

Especial de Massa Folhada (15h)

02/09 à 06/09

9h às 12h

Pães Orgânicos (8h)

01/10 à 02/10

8h30 às 12h30

Pães Funcionais com Fibras (8h)

02/09 à 03/09

08h30 às 12h30

Especial de Panetones (12h)

02/10 à 04/10

8h30 às 12h30

Técnicas da Glaçagem (9h)

14h30 às 18h30

02/09 à 04/09

9h às 12h

Fermentação Natural (16h)

01/10 à 04/10

Pão de Mel Personalizado (4h)

05/set

08h30 às 12h30

Técnica da Glaçagem (9h)

01/10 à 03/10

15h às 18h

Muffin - Doces e Salgados (4h)

06/set

08h30 às 12h30

Cardápio Light & Saudável (16h)

01/10 à 04/10

14h30 às 18h30

Brigadeiro Gourmet (12h)

01/10 à 04/10

18h30 às 21h30

03/out

8h30 às 12h30

Atendimento ao Cliente (15h)

02/09 à 06/09

Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 02/09 à 03/09

15h às 18h
14h30 às 18h30

Bolo sem Glúten (4h)

Responsável Técnico (20h)

02/09 à 06/09

14h30 às 18h30

Muffin - Doces e Salgados (4h)

04/out

8h30 às 12h30

Cheesecake (8h)

02/09 à 03/09

14h30 às 18h30

Tábuas de Frios (3h)

04/out

15h às 18h

Bolos Secos (12h)

02/09 à 05/09

18h30 às 21h30

Doces Finos (15h)

09/09 à 13/09

9h às 12h

Fermentação Natural (16h)

09/09 à 12/09

Festival de Pães Doces (12h)

09/09 à 11/09

Interpretação de Laudo de Farinha (8h)

09/09 à 10/09

Pães Rústicos Internacionais (20h)

09/09 à 13/09

Cheesecake (8h)

09/09 à 10/09

17h30 à 21h30

Naked Cake (9h)

07/10 à 09/10

15h às 18h

Petit Gateau (4h)

12/set

08h30 às 12h30

Pães Flavorizados (8h)

07/10 à 08/10

17h30 às 21h30

Festival de Brownie (8h)

Noções em Panificação (80h)

07/10 à 06/11

8h30 às 12h

Pães Rústicos Internacionais(20h)

07/10 à 11/10

8h30 às 12h30

08h30 às 12h30

Noções em Confeitaria (112h)

07/10 à 21/11

08h30 às 12h30

Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 07/10 à 08/10

14h30 às 18h30

14h30 às 18h30

Responsável Técnico (20h)

07/10 à 11/10

14h30 às 18h30

14h30 às 18h30

Doces Finos (15h)

07/10 à 11/10

15h às 18h

12/09 à 13/09

17h30 à 21h30

Bolo sem Glúten (4h)

Petit Gateau (4h)

12/set

17h30 à 21h30

Macarons (8h)

Tábuas de Frios (3h)

13/set

9h às 12h

Noções em Confeitaria (112h)

16/09 à 29/10

Petit Gateau (4h)

08h30 às 12h

14h30 às 18h30

09/out

17h30 às 21h30

10/10 à 11/10

14h30 às 18h30

11/out

17h30 às 21h30

Massas Recheios e Coberturas (9h)

14/10 à 16/10

9h às 12h

08h30 às 12h30

Interpretação de Laudo de Farinha (8h)

14/10 à 15/10

08h30 às 12h30

16/09 à 20/09

08h30 às 12h30

Atendimento ao Cliente (15h)

14/10 à 18/10

15h às 18h

Técnicas em Congelamento de Pães (12h) 16/09 à 18/09

08h30 às 12h30

Qualidade do Pão Francês (20h)

14/10 à 18/10

14h30 às 18h30

Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 16/09 à 17/09
Responsável Técnico (20h)

Pizza (20h)

16/09 à 20/09

14h30 às 18h30

Básico de Salgados (20h)

14/10 à 18/10

14h30 às 18h30

Básico de Salgados (20h)

16/09 à 20/09

14h30 às 18h30

Cheesecake (8h)

14/10 à 15/10

17h30 às 21h30

Pães Internacionais (12h)

16/09 à 18/09

14h30 às 18h30

Festival de Brownie (8h)

16/10 à 17/10

17h30 às 21h30

Brigadeiro Gourmet (12h)

16/09 à 19/09

18h30 às 21h30

Pães Funcionais com Fibras (8h)

21/10 à 22/10

8h30 às 12h30

Qualidade do Pão Francês (20h)

16/09 à 20/09

08h30 às 12h30

Decoração de Bolos c/ bico de confeitar (20h)

21/10 à 25/10

14h30 às 18h30

Pães Orgânicos (8h)

19/09 a 20/09

14h30 às 18h30

Petit Four Avançado (8h)

21/10 a 22/10

14h30 às 18h30

Brigadeiro Gourmet (12h)

16/09 à 19/09

18h30 às 21h30

Técnicas em Congelamento de Pães (12h) 21/10 à 23/10

14h30 às 18h30

Interpretação de Laudo de Farinha (8h)

23/09 à 24/09

08h30 às 12h30

Pizza (20h)

17h30 às 21h30

Pães Italianos (12h)

23/09 à 25/09

08h30 às 12h30

Variedades de Pão de Forma (12h)

23/10 à 25/10

8h30 às 12h30

Tortas de Vitrine (12h)

23/09 à 25/09

08h30 às 12h30

Especial de Panetones (12h)

23/10 à 25/10

14h30 às 18h30

Doces Finos (15h)

23/09 à 27/09

15h às 18h

24/out

14h30 às 18h30

Fermentação Natural (16h)

23/09 à 26/09

14h30 às 18h30

25/out

15h às 18h

Massas Recheios e Coberturas (9h)

23/09 à 25/09

15h às 18h

Naked Cake (9h)

28/10 à 30/10

9h às 12h

Básico de Salgados (20h)

23/09 à 27/09

17h30 à 21h30

Bolos Secos (12h)

28/10 à 31/10

18h30 às 21h30

Petit Gateau (4)
Tábuas de Frios (3h)

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.
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21/10 à 25/10

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

ESCOLA IDPC / GOURMET

Fotos Osiris Bernardino e Ivan Santos

RECEITAS CAMPEÃS DA
FIPAN 2019 PARA SUA PADARIA
A FIPAN 2019 foi um sucesso! E boa parte dele se deveu à movimentada
programação do estande da Escola IDPC na feira.
PÃO DE JENIPAPO COM CUMARU
Embora o nome jenipapo seja bem conhecido não são
poucas as pessoas que nunca viram esse fruto. Isso porque
ele é muito comum no Norte e no Nordeste, mas em estados
de outras regiões do Brasil pode ser mais difícil encontrá-lo.
A coloração azul é retirada da fruta verde e é conhecida dos
antigos, que usavam a tintura para marcar a pintura corporal,
principalmente para as festas. Com boa quantidade de
fibras, é rica em antioxidantes, ferro e em vitaminas B1,
B2, B3, B5 e C. A receita do pão azul, feito com tintura de
jenipapo, foi criada pelo professor da Escola IDPC, Ezequiel
Santana, com uma proposta de mesclar qualidade, afeto e
cultura, para resgatar saberes e conhecimentos ancestrais.

RENDIMENTO: 20 UNIDADES COM 50G CADA.
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
539
Leite Integral
258
Açúcar
80
Ovos
43
Jenipapo Verde
27
Manteiga sem Sal
27
Sal
8
Melhorador
6
Fermento Biológico Seco 6
Semente de Cumaru
6

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

Quant. (g/ml)
100
48
15
8
5
5
1,5
1
1
1

1. Separar todos os ingredientes da formulação (mise en place).
2. Bater no liquidificador o jenipapo com o leite, coar e levar para ferver.
Deixar esfriar antes de usar.
3. Colocar os ingredientes secos na amassadeira e misturar.
4. Adicionar aos poucos o leite frio (leite de coloração azul).
5. Juntar os ovos, a manteiga e o cumaru triturado. Bater até o ponto de véu.
6. Dividir a massa e deixar descansar por aproximadamente 10 minutos.
7. Bolear e acondicionar em assadeiras para fermentar.
8. Assar a 170ºC por 18 minutos.

Informação Nutricional (Porção com 50g – 1 unid.)
Quantidade por porção

%VD(*)

Quantidade por porção

%VD(*)

Valor Calórico 133kcal = 559kJ
Carboidratos25g
Proteínas 3g
Gorduras Totais 2g

7%
8%
4%
4%

Gorduras Saturadas0,8g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 107mg

4%
VD (**)
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.
(**) VD não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de Trigo, Leite Integral, Jenipapo Verde, Melhorador, Açúcar Refinado, Ovos,
Gordura Vegetal Hidrogenada, Fermento Biológico Seco, Semente de Cumaru e Sal.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, OVO, DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 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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PIZZA SOURDOUGH
(FERMENTAÇÃO NATURAL)
Existem diversos tipos de massas feitas por meio
de fermentações naturais que fazem toda a
diferença no resultado final. Uma dessas opções é
a massa lêveda, também conhecida por sourdough.
Massa lêveda é aquela em que a sua fermentação
é natural (levain),ou seja, por meio de lactobacilos
e leveduras. Ela tem uma história milenar e já era
utilizada pelos antigos povos gregos, egípcios e até
mesmo pelos hebreus. O crescimento da massa
se dá por meio das bolhas de dióxido de carbono
e a acidez se deve ao ácido lático produzido pelos
lactobacilos. Outro diferencial dela é o tempo de
armazenagem: produtos feitos com essa massa
tem uma vida útil mais longa que os demais.
No entanto, essa arte requer cuidados e muita
paciência, como demonstrou o professor da Escola

RENDIMENTO: 2 PIZZAS
Ingredientes
Farinha de Trigo
Levain
Açúcar Refinado
Azeite Extra Virgem
Sal Refinado
Água

IDPC, Fábio Bruno, no estande da FIPAN 2019.

Porcent. (%)
200
60
6
6
4
130

Quant. (g/ml)
100
30
3
3
2
65

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Separar todos os ingredientes da formulação (mise en place).
2. Fazer autólise de 1 hora.
3. Acrescentar o restante dos ingredientes e sovar até obter uma
massa lisa e homogênea.
4. Deixar na caixa plástica untada com azeite e aplicar 2 dobras de
30 em 30 minutos até o desenvolvimento do véu.
5. Armazenar na geladeira a 7ºC por aproximadamente 18 horas.
6. Bolear e deixar fermentar de 5 a 6 horas ou até dobrar de
volume.
7. Abrir a massa, rechear e assar a 350ºC.

Informação Nutricional (Porção com 100g – 1 Fatia)
Quantidade por porção

%VD(*)

Quantidade por porção

%VD(*)

Valor Calórico 251kcal = 1.054kJ
Carboidratos 50g
Proteínas 6,3g
Gorduras Totais 2,4g

13%
17%
8%
4%

Gorduras Saturadas 0,4g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1,5g
Sódio 233mg

2%
VD (**)
63%
10%

(*) % 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.
(**) VD não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de Trigo, Levain, Açúcar Refinado, Azeite de Oliva Extra Virgem e Sal.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SÃO JUDAS TADEU

Fotos Tadeu Sakagawa

Com jeito afetuoso
de padaria de
bairro, a São Judas
Tadeu, da Vila
Anastácio, dá uma
aula de sucesso
nos negócios e de
bom atendimento
aos seus clientes.
TUDO IMPORTA.
Organização impecável
para receber os clientes.

QUATRO DÉCADAS
DE UMA LINDA HISTÓRIA

C

onstruir uma tradição, como se sabe, leva

po do que essas quatro décadas. Na verdade, tem início

tempo. E no caldeirão dessa alquimia dentro

em meados dos anos 1950, quando, alguns anos depois

de uma padaria – no qual se juntam como in-

de chegar ao Brasil, vindo de Castellabate, uma cidade da

gredientes principais a qualidade e a varieda-

região da Campânia, no Sul da Itália, Constantino com-

de dos produtos, além de altas doses de parceria com os

prou e passou a comandar a Panificadora São Domingos,

clientes –, a Panificadora São Judas Tadeu, da Rua Bartho-

no bairro do Limão. Depois, numa sucessão de aquisições

lomeu Paes, 403, na Vila Anastácio, Zona Oeste da capital

e vendas – e já com a valiosa ajuda dos filhos –, vieram a

paulista, domina a receita perfeita. E isso já há 40 anos,
recentemente completados.
“A padaria já existia há uns dez anos quando eu, meu
pai, Constantino Manganiello, e meu irmão Luigi chegamos à São Judas, no final de 1978. Mas era bem menor,
praticamente a metade do que ela é hoje. E começamos
a ampliá-la com uma reforma, logo após a aquisição, a
fim de melhor atender ao nosso público. E, depois dessa
primeira reforma, ainda fizemos mais três, a última há
cerca de quatro anos”, conta Antonio Carmine Francisco
Manganiello, seu atual sócio-proprietário.
Aliás, a tradição no ramo alimentar da Família Manganiello é bem mais antiga, e se estende por bem mais tem-
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SIMPLICIDADE QUE ATRAI.
Detalhe da copa e café
da São Judas.

MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SÃO JUDAS TADEU

Panificadora Caminha do Amorim, na Vila Madalena, e a
Portuscal, na Casa Verde, até chegar à São Judas.
DE OLHO NO MOVIMENTO

Atentos às movimentações do mercado, os irmãos Manganiello se ocuparam sempre com a atualização do modelo de funcionamento da padaria. Assim, acompanharam toda a evolução que se observou no setor, bastante
intensificada a partir dos anos 1990, quando a vocação
pela panificação passou a conviver obrigatoriamente com
outras necessidades, como a da introdução do serviço de
restaurante nas padarias.
“Inegavelmente, o pão sempre foi o carro-chefe de nos-

FAMÍLIA UNIDA.
Da esq. para a dir, Luigi,
Cibele e Antonio.

sa casa, sendo, inclusive, o motivo que continua trazendo grande parte de nossos clientes, pessoas até de outros

apoio de Cibele, filha de Antonio, na condução dos negó-

bairros vizinho, que vêm aqui para comprá-lo, fato que,

cios de sua padaria, trazendo ideias novas, que ajudaram

por si só, é prova bastante eloquente da qualidade de nos-

e continuam ajudando a revitalizar o negócio. Os desafios

sos produtos. Contudo, mesmo o pão passou a dividir o

do futuro? Bem, para Antonio o que todo panificador tem

foco de interesses do consumidor com a demanda do foo-

que fazer é ficar de olho nas novas tendências e nas mu-

dservice. Tanto que, hoje, padaria sem oferta de serviço

danças que estão acontecendo de forma cada vez mais

de restaurante tem mais dificuldade para prosperar. Isso

rápida no comércio de alimentos e, em especial, nas pa-

porque, hoje, conveniência é tudo”, resume Antonio, que,

darias. “Atualização constante, já há muito tempo, passou

na São Judas, turbina o tíquete médio das vendas com um

a ser ingrediente imprescindível em nosso ramo. E temos

variado cardápio de almoços à la carte e de pizzas à noite.

que ter disposição e manter a mente sempre aberta para

Ao longo dessa trajetória, nos quatro últimos anos, os

implementá-la em nossas casas, porque essa é a receita

irmãos Manganiello passaram a contar com o valoroso

do sucesso”, ensina Antonio, com sabedoria.

O BAIRRO DA
SÃO JUDAS TADEU
A Vila Anastácio é um bairro da Zona Oeste de São Paulo, pertencente ao Distrito da Lapa. No século 18, a região
onde atualmente ele se encontra constituía a propriedade
de um militar. A fazenda do coronel Anastácio de Freitas
Trancoso – daí o nome do bairro –, era cortada por um Caminho dos Goiases, rota de bandeirantes, que ligava a São
Paulo ao Centro-Oeste brasileiro. O bairro em si foi cria-
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do em 1919, devido ao crescimento da Lapa. E, a partir de

luxuosos e projetos ecológicos ao redor desses novos em-

1925, com o término da Primeira Guerra Mundial, passou a

preendimentos. O bairro é muito disputado devido à sua

ser ocupado por imigrantes do leste europeu, que busca-

excelente localização, ao lado da Marginal Tiête e com fácil

vam emprego e melhores condições de vida. Atualmente o

acesso às principais rodovias de acesso e saída da cidade

bairro está sendo modificado com a chegada de prédios

de São Paulo, como a dos Bandeirantes e a Anhanguera.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / FAMÍLIA PARQUE

Fotos Tadeu Sakagawa

Situada na Vila
Augusta, um dos mais
atraentes bairros de
Guarulhos, a Padaria
Família Parque é um
dos pontos de encontro
mais apreciados pelo
público local.

TUDO
ABSOLUTAMENTE
EM FAMÍLIA

O

EQUIPE AFINADA.
Eliane e Júlio com seu
time de colaboradores de
primeira qualidade.

nome da Padaria Família Parque, localizada na Rua Augusta, 194, no bairro da Vila
Augusta, em Guarulhos/SP, não poderia ser
mais apropriado. Afinal, todo mundo que

entra na padaria se sente em casa, sendo bem atendido
por sua simpática e competente equipe de colaboradores,
tendo ainda à disposição a ampla variedade de produtos
e serviços ali oferecidos.
“Temos o cuidado de manter sempre um estreito contato com os clientes. Ouvimos muito a opinião deles no
que diz respeito a dicas, críticas e sugestões que, temos
certeza, podem contribuir para melhoria de tudo aquilo

VITRINE DE GOSTOSURAS.
Detalhe do expositor de pães
e doces da padaria.

que ofertamos na panificadora. Temos até um grupo no
Whatsapp do qual os clientes participam, que serve como
um importante canal de interação com eles, e em tempo

chegou ao Brasil em 1976, e praticamente no dia seguin-

real”, explica Eliane Fanganiello Dinis, que comanda os

te, começou a trabalhar na padaria do irmão mais velho,

negócios da Família Parque, com o suporte e a larga expe-

de quem depois viria a se tornar sócio. Ou seja, são já 43

riência do marido e diretor do SAMPAPÃO, o panificador

anos de expertise no ramo, dos quais quase 27 como asso-

Júlio Dinis, desde que a padaria foi inaugurada pelo casal,

ciado e diretor das entidades.

em fevereiro deste ano.

“O SAMPAPÃO é uma fonte inesgotável de difusão de

E, vamos combinar, Júlio é, digamos assim, um dos

informação e conhecimentos de panificação e confeitaria,

melhores “professores” que Eliane poderia encontrar. Afi-

onde tudo acontece. É uma família. E, sendo assim, nem

nal, esse bravo lusitano de Mirandela, Norte de Portugal,

a concorrência natural e muito saudável que existe entre
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as padarias associadas consegue afetar nossas amizades,

nificação do meu marido, nada disso teria sido possível”,

cujo valor é maior do que tudo. Não há segredos entre

devolve carinhosamente Eliane.

a gente: tudo é aberto, sincero e compartilhado, porque

E assim, com essa paixão conjunta pela panificação e

estamos sempre empenhados em ajudar uns aos outros.

a parceria harmoniosa do simpático casal promete se es-

Todos temos um pedacinho de espaço garantido para

tender por muito, muito tempo ainda. “A gente não pensa

crescer. E essa proposta de respeito mútuo, sem dúvida,

em se aposentar. Creio e espero que mesmo daqui a muitos

é um dos fatores primordiais do nosso sucesso”, enfatiza

anos a gente deverá estar por aqui, para conversar com

Júlio, com um largo sorriso.

os clientes e atendê-los com a alegria de sempre. Afinal,
somos privilegiados porque a gente simplesmente ama o

AMOR PELA PANIFICAÇÃO

que faz”, finaliza Júlio, sob o olhar de aprovação de Eliane.

Com efeito, assim que a gente coloca os pés na Família
Parque, já embarca num clima de alto astral, proporcionado por uma conjunção de fatores que foram objeto da
reforma da padaria, antes de ela ser reinaugurada em fevereiro de 2019. Entre eles, a decoração clean e descontra-

O BAIRRO E A CIDADE DA
FAMÍLIA PARQUE

ída, misturando cores como o branco do porcelanato do
piso aos tons terrosos das paredes, ambos perfeitamente
integrados à proposta de mobiliário de aço escovado nos
balcões de atendimento e de madeira nas mesas e cadeiras da área de foodservice. Isso sem falar no “Cantinho
da Pizza”, uma novidade aconchegante estrategicamente
instalada durante o período de reforma, do lado esquerdo
da entrada da padaria.
“A gente conversou bastante antes sobre essa questão da proposta visual da casa, porque queríamos que
ela fosse adequada e estivesse em perfeita sintonia com
o gosto de nosso público. E foi o bom gosto da Eliane que
permitiu a conquista de um ambiente tão agradável para

A região da vila Augusta é uma das mais tradicionais
de Guarulhos, até porque está entre as primeiras a
serem habitadas na cidade. Devido a sua localização

a padaria”, destaca Júlio, desdobrando-se em elogios à es-

estratégica, entre o Centro e a Via Dutra, com o pas-

posa. “Pois é, mas sem a experiência e a vivência em pa-

sar dos anos foi deixando de ser um bairro eminentemente residencial e gradativamente foi sendo vocacionado também para o comércio e a prestação de
serviços. Suas principais avenidas e ruas têm ampla
oferta de opções de consumo e conveniência. Uma
curiosidade interessante é que uma das principais
artérias do bairro, a Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, foi o leito do ramal da Cantareira, estrada de
ferro que ligava a Base Aérea ao Mercadão Municipal,
passando pelo Jaçanã. A Vila Augusta é muito procurada como local de residência por muitas famílias,
uma vez apresenta atrativos para se morar com tranquilidade com a conveniência de ter tudo por perto
para consumir, sem precisar dar-se ao trabalho de se

PARA TODOS OS GOSTOS.
O bufê de almoço tem uma
ampla variedade de opções.
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deslocar para outros lugares.

Por Vanessa Elisandra Vivian

NUTRIÇÃO & SAÚDE / SEGURANÇA ALIMENTAR

Seguir à risca as normas da legislação
sanitária é fundamental para garantir a
saúde dos clientes e evitar problemas
com a fiscalização em sua padaria.

U

StockFree

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:
A LEGISLAÇÃO PARA
AS PANIFICADORAS

ltimamente vem se observando a ampliação nos setores da área de alimentação,
sendo as panificadoras as que mais crescem em todo o Brasil. De acordo com os

dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), em 2010 o índice de
crescimento foi de 13,7%, tendo um faturamento de
R$ 56,3 bilhões de reais. Já os dados consolidados referentes ao ano de 2018, conforme estudo realizado
pelo Instituto Tecnológico da Alimentação, Panificação e Confeitaria (ITPC), em parceria com ABIP, revelam que, apesar dos problemas econômicos que
o País ainda atravessa, demonstram que o mercado
de panificação e confeitaria registrou crescimento
de 2,81% (sem descontar a inflação), chegando a um
faturamento de R$ 92,63 bilhões. E, devido a essa expansão, surgem inquietações com a qualidade higiênico-sanitária das padarias, principalmente no que
diz respeito à utilização das Boas Práticas de Fabricação (BPF) em tais estabelecimentos.
As BPF são procedimentos a serem adotados por
serviços de alimentação (RDC nº216/2004) e pelas indústrias de alimentos (Portaria CVS 5/2013 e Portaria
2619/11), com o objetivo de assegurar a qualidade
higiênico-sanitária e as conformidades de alimentos conforme a legislação vigente. Por meio desta, as
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Complementarmente, os fiscais também fazem verificações quanto à contaminação dos alimentos, que pode
se dar por três tipos: 1) Contaminação Física (fragmentos
de palha de aço, pedaços de unha, cabelo, fios de barba);
2) Contaminação Química (produtos de limpeza e inseticidas); e Contaminação Biológica (fungos, bactérias, protozoários, vírus e vermes).
ALVOS DE ATENÇÃO ESPECIAL

Assim, é fundamental a observância na padaria daquilo
que estipula o Manual de Boas Práticas e Procedimentos
Operacionais Padrão (POPs), a fim de evitar que o crescimento acelerado do setor de panificação e confeitaria possa trazer algum tipo de prejuízo à população, ou
até disseminar as Doenças Transmitidas por Alimentos
(DTAs), por meio de medidas preventivas, como a correta observância das etapas de pré-preparo, preparo e pósnormas técnicas de padronização de procedimentos são

-preparo dos alimentos, o que garante melhor controle

elaboradas de acordo com as determinações da Agência

de qualidade por parte dos estabelecimentos e melhores

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). E, no caso de

níveis de segurança aos produtos.

infrações, a fiscalização pode punir os panificadores há

Hoje em dia, há empresas especializadas que prestam

punição, o que pode ser dar por meio de advertências,

serviços voltados à área de alimentos, capacitando cola-

multas, apreensão e interdição de produtos, serviços e

boradores com o objetivo de assegurar a implementação

maquinários, interdição parcial ou total do estabeleci-

dos controles de qualidade, a fim de promover uma sin-

mento, descarte de matéria-prima, de embalagens e de

cronia na relação entre as práticas de manipulação de ali-

equipamentos, suspensão de vendas de mercadorias, até

mentos, o que, sem dúvida, contribui para maior e melhor

chegar ao cancelamento do alvará ou da licença de fun-

qualidade soa resultados.

cionamento da padaria.

Para tanto, listamos abaixo alguns itens que todo estabelecimento voltado ao ramo de alimentação – como é

CHECKLIST DA FISCALIZAÇÃO

o caso das padarias – deverá observar e dedicar atenção

As Boas Práticas de Fabricação abrangem um conjunto de

especial:

medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de ali-

¡

Fluxo do processo de produção;

mentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garan-

¡

Estrutura e instalações;

tir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos

¡

Certificados de Saúde Ocupacional para os funcionários;

com os regulamentos técnicos.

¡

Certificados de Controle de Pragas e Caixa d’Água;

A auditoria sanitária utiliza a RDC nº275/2002, que in-

¡

Checklist de fornecedores;

clui um checklist de diferentes itens de averiguação, seg-

¡

Planilhas de controle de qualidade;

mentados em cinco módulos: 1) Edificações e Instalações;

¡

Calibragem de equipamentos;

2) Equipamentos, Móveis e Utensílios; 3) Manipuladores;

¡

POPs; e

4) Produção e Transporte do Alimento; e 5) Documenta-

¡

Manual de Boas Práticas.

ção e Análise das etapas de seleção dos fornecedores,
compra, recebimento, pré-preparo, preparo, embalagem,
armazenamento, transporte, distribuição e exposição à
venda para o consumidor final.
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ANESSA ELISANDRA VIVIAN (CRN 38693) é nutricionista da Fundipan /
IDPC – SAMPAPÃO.

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

JURÍDICO CÍVEL / PAGAMENTOS

GOLPE DO BOLETO FALSO:
COMO SE PROTEGER

StockFree

CUIDADO COM OS
CRIMINOSOS. Pequenas
atitudes ajudam a evitar o
golpe do boleto falso.

O golpe do boleto falso é muito comum de acontecer
no setor de panificação e confeitaria.

O

mundo moderno proporciona às pessoas uma série

Atualmente, enfrentar fila de banco para pagamentos

de comodidades impensáveis há algumas décadas.

de contas simples é quase impensável e desnecessário,

Comodidades essas que facilitam procedimentos que, no

tendo em vista que tal procedimento pode ser realizado

passado, tomavam tempo e causavam aborrecimentos.

de qualquer local com um simples acesso ao aplicativo da

As pessoas que nasceram antes dos anos 2000 certamen-

instituição financeira no telefone.

te se lembram das dificuldades em efetuar o pagamento

No entanto, como é da natureza humana, pessoas

de uma simples conta de consumo, tendo que, muitas ve-

mal-intencionadas passaram a utilizar os meios eletrô-

zes, enfrentar muitas horas em uma fila de uma institui-

nicos para aplicação de golpes visando a um benefício

ção financeira.

financeiro. Se antigamente havia o golpe do bilhete pre-

Com o desenvolvimento da rede mundial de computa-

miado, hoje existe o golpe do boleto falso, entre outras

dores e a popularização do acesso a esta, as instituições

dezenas de fraudes eletrônicas. Mas vamos nos ater es-

financeiras buscaram meios para proporcionar a seus

pecificamente ao boleto falso. Como no golpe do bilhete

clientes formas mais simplificadas de relacionamentos,

falso que prometia um prêmio na loteria, no caso do bo-

em especial novas formas de meios de pagamentos. O

leto falso explora-se a ingenuidade e a falta de cuidado de

surgimento dos smartphones e os aplicativos criados para

algumas pessoas em lidarem com os meios eletrônicos.

esse fim vieram a facilitar ainda mais a vida das pessoas.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRA-
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comprado. É comum o produto já ter sido
entregue o boleto falso trazer o seguinte

tivo de evitar fraudes bancárias. Mas essa

texto: “O produto somente será liberado

quantia investida de nada adianta se as

após o pagamento deste título”. Ora, qual

pessoas não tomarem mais cuidados na

produto será liberado se o adquirido já foi

hora de utilizar a rede mundial de com-

entregue? Portanto, a melhor forma de

putadores.

proteção é o cuidado e a atenção e, assim

O GOLPE DO BOLETO FALSO

O golpe do boleto falso é muito comum de
acontecer no setor de panificação e confeitaria. O primeiro passo é uma compra feita
pelo panificador de um produto qualquer
e o pagamento a ser realizado em alguns
dias. No momento da compra, a empresa
fornecedora envia ou deixa certo que enviará para a empresa compradora o boleto
bancário. O segundo passo acontece quando o fraudador, aproveitando-se de um vazamento de informações de dentro de uma
das duas empresas, identifica-se como sendo da fornecedora e, geralmente via e-mail,

A atenção e a
desconfiança
com vantagens
econômicas
excessivas
devem estar
presentes
nesses casos
para que não
haja prejuízos
ao panificador

informa que o primeiro boleto foi enviado

como no golpe do bilhete premiado, não
acreditar em vantagens econômicas desprovidas de fundamento.
O Instituto de Defesa do Consumidor
(IDEC), possui várias informações a respeito de como se proteger de golpes do boleto falso por meio do endereço eletrônico
http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/dicas-para-evitar-o-golpe-do-falso-boleto-bancario).
Salientamos que após o pagamento
de um boleto falso, o panificador terá que
efetuar o pagamento do boleto correto ser
quiser evitar a negativação do nome da
empresa nos órgãos de proteção ao crédito. E, veja, as decisões judiciais existentes

de forma errada, com valor a maior e deve ser substituído

até o momento são de não haver responsabilidade ne-

por outro que está sendo enviado junto com a mensagem.

nhuma da empresa fornecedora e da instituição finan-

E, por conta disso, um desconto será concedido.

ceira em ressarcir o consumidor que é vítima do golpe do

O boleto então é enviado, com as principais características um verdadeiro, mas na realidade é falso. O dinheiro

boleto falso, em casos de erros grosseiros e ausência de
participação de seus funcionários no golpe.

pago será direcionado para o pagamento de um produto
adquirido por outra pessoa ou desviado para contas que

CONCLUSÃO

visam financiar organizações criminosas.

Ressaltamos, então, que de nada adiantará o investimento de dezenas de milhões de reais se pequenos cuidados

MAS COMO SE PROTEGER?

não forem tomados na hora de efetuar um pagamento

No exemplo citado acima, podemos perceber algumas fa-

de um boleto. A atenção e a desconfiança com vantagens

lhas que poderiam ser evitadas com simples atitudes de

econômicas excessivas devem estar presentes nesses ca-

atenção e cuidado. O primeiro passo é verificar o e-mail

sos para que não haja prejuízos ao panificador.

de quem enviou a mensagem de substituição dos boletos.

Pequenas atitudes ajudam a evitar que o dinheiro do

Geralmente, o endereço eletrônico é desconhecido e não

panificador, em vez de adquirir produtos para sua padaria

corresponde ao da empresa fornecedora. O segundo, é li-

efetue o pagamento de compras de terceiros ou financie

gar na empresa fornecedora, no telefone de quem vendeu

organizações criminosas no Brasil e no exterior.

o produto, para saber se realmente o boleto deve ser substituído, e se realmente o desconto que está sendo concedido é verdadeiro. O terceiro passo é observar bem o boleto bancário. Boletos falsos geralmente apresentam erros
de português ou texto que não corresponde ao produto
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JULIO CEZAR NABAS RIBEIRO (OAB/SP 258.757) é advogado associado
da MPMAE – Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados,
escritório responsável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário
do SAMPAPÃO.

Por Marcelo Ramos de Andrade

JURÍDICO TRABALHISTA / FÉRIAS
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Saiba como
proceder com
as alterações
trazidas pela
Reforma
Trabalhista (Lei
13.420/2017).

O ASSUNTO SÃO AS FÉRIAS

A

Reforma Trabalhista alterou diversos pontos da

subsequentes ao período aquisitivo (12 meses) resulta no

Consolidação das Leis do Trabalho, com a clara fi-

direito do empregado de pleitear o pagamento em dobro.

nalidade de flexibilizar seja os contratos de trabalho, seja
as negociações entre empregados e empregadores. Assim,

DA POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS FÉRIAS

ocorreram modificações relacionadas à concessão de fé-

A possibilidade de fracionamento das férias já existia an-

rias individuais, notadamente no que diz respeito à possi-

tes da reforma, em até duas vezes com motivação justa,

bilidade de fracioná-las em três períodos, com o consen-

certo que o fundamento para a denominada “motivação

timento do empregado.

justa” nunca restou esclarecido de forma absoluta.
De conformidade com as alterações trazidas pela

ORIENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE FÉRIAS COM

Reforma Trabalhista, as férias poderão ser fracionadas

AS ALTERAÇÕES DA REFORMA TRABALHISTA

“com a concordância do empregado” em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14

PRAZO PARA CONCESSÃO

dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a

As férias devem ser concedidas por ato exclusivo do em-

cinco dias corridos cada um. Pode-se citar como exem-

pregador, independentemente da vontade do empregado,

plo desse fracionamento de férias, conceder o primeiro

devendo o empregador, para isso, realizar o prévio comu-

período de 14 dias, e o segundo e o terceiro de oito dias

nicado, com antecedência mínima de 30 dias, assim como

cada, totalizando 30 dias. Já um exemplo de impossibi-

o pagamento antecipado acrescido de 1/3 (um terço).

lidade, corresponde a um empregado que tem direito a

A concessão das férias deve ser realizada no perío-

18 dias corridos de férias, em face das faltas no perío-

do de 12 meses subsequentes à data que o empregado

do aquisitivo: não há como fracionar as férias com esse

tiver adquirido o direito ás férias (período aquisitivo). A

número de dias para conceder, pois ele não atende aos

concessão das férias em período posterior aos 12 meses

limites dispostos na legislação.
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Vale notar que as partes podem negociar livremente o

EXCEÇÃO NA DEFINIÇÃO DA ÉPOCA DAS

parcelamento das férias, nos limites acima referidos, sen-

FÉRIAS PELO EMPREGADOR

do prerrogativa do empregado solicitar o parcelamento,

O empregado estudante menor de 18 anos tem o direito

aceitá-lo ou recusá-lo. No caso de ele não concordar com

de usufruir das férias no mesmo período das férias es-

o parcelamento, as férias serão concedidas em período

colares. Os membros de uma família que trabalhem na

único (30 dias). Registre-se, ainda, que é prerrogativa do

mesma empresa têm direito de usufruir juntos as férias,

empregador a oportunidade da concessão das férias, in-

desde que isso não cause prejuízo comprovado ao negó-

tegrais ou fracionadas, optando pela forma que atenda

cio empresarial. Observe-se, que no texto da reforma não

aos melhores interesses da empresa. Importante ainda

há mais restrição a empregados menores de 18 anos ou

destacar que a concordância ou requerimento do traba-

maiores de 50 anos, como havia antes, no que diz respeito

lhador relativos ao fracionamento das férias deve ser rea-

ao parcelamento de férias.

lizado por escrito, para integração a arquivo, juntamente
com os outros documentos do trabalhador. Outro cuidado

DO ABONO PECUNIÁRIO OU DA VENDA

importante a ser observado pelo empregador, refere-se a

PARCIAL DAS FÉRIAS

que todos os períodos de descanso de férias fracionadas

A Reforma Trabalhista não alterou a possibilidade do

sejam concedidos no período concessivo (12 meses após

“abono pecuniário” de até 1/3 (um terço) por solicitação

o período que adquire o direito), sob pena de pagamento

do trabalhador, valendo notar que a concessão do abono

em dobro de todo o período.

deve partir de iniciativa escrita do trabalhador, cuidado
que se recomenda seja tomado.
CONCLUSÃO

Vale notar que, independentemente da observação de elementos que possam alterar o valor ou o período das férias
– como faltas injustificadas, que diminuem o número de
dias de férias, ou o afastamento por mais de 30 dias que
gera o reinício da contagem do período aquisitivo, além
da integração de horas extras e adicional noturno na média do valor retribuído a título de férias –, o que efetivamente é substancial no regramento trazido pela Reforma
Trabalhista corresponde à conveniência da flexibilidade.
Resta claro que o trabalhador pode ter a possibilidade
de conviver com sua família por até mais oportunidades,
como também que o empregador pode ordenar a organização de sua operação em períodos menores, com o afastamento de seus trabalhadores de forma mais revezada, em
consonância com a sua organização. E dúvida não há de
DO INÍCIO DO PERÍODO DE DESCANSO

que os elementos norteadores da flexibilidade das relações

Pelas alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, é ve-

trabalhistas são de grande valia notadamente pelo aspecto

dado o início da concessão de férias no período de dois

humano e por sua extensão social, familiar e psicológica,

dias que antecedem um feriado, ou dia de descanso se-

bem como para organização da operação empresarial.

manal remunerado. Ou seja, o início das férias deve acontecer três dias antes de feriado ou do denominado descanso remunerado, período que deve ser observado, sob
pena de violação legal.
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MARCELO RAMOS DE ANDRADE (OAB/SP 85.370) é coordenador do
Departamento Jurídico Trabalhista do SAMPAPÃO.

CONEXÃO FIESP / FIPAN 2019

Durante a feira,
o Senai-SP
promoveu a
SP Skills nas
modalidades
confeitaria e
panificação.

FIESP

PAULO SKAF VISITA FIPAN 2019

PRESENÇA MARCANTE.
Paulo Skaf fez questão de
visitar a FIPAN 2019, e ficou
muito bem impressionado
com o que viu na feira.

O

presidente da Federação das Indústrias do

em sua agenda sempre atribulada, para nos fazer

Estado de São Paulo (FIESP) e do Senai-SP,

essa visita tão significativa. Para nós, é sempre

Paulo Skaf, visitou, na quinta-feira, 25 de julho, a

um prazer e uma honra recebê-lo, fez questão de

edição 2019 da Feira Internacional de Panificação,

registrar, por sua vez, o presidente do SAMPAPÃO,

Confeitaria e Food Business (FIPAN), considerada

Antero José Pereira.

a maior do setor na América Latina e a quinta
maior do planeta.

A FIESP esteve presente com um estande na
FIPAN 2019, no qual apresentou um Ciclo de Pa-

“Sem dúvida nenhuma é uma feira muito im-

lestras focadas na atualidade, nos principais de-

portante, e, por enquanto, é a quinta do mundo,

safios e no contexto da panificação e da confeita-

porque, pelo o que eu estou vendo aqui ano a ano,

ria no Brasil, com a discussão de temas como ten-

já, já ela vai conquistar o primeiro lugar. É impor-

dências e a criatividade e inovação na indústria.

tante para São Paulo, é importante para o Brasil,

Por sua vez, o Senai-SP levou para dentro da

e este é um setor que emprega muita gente, está

edição 2019 da FIPAN a SP Skills, competição bia-

muito presente na economia. Quem vem aqui, en-

nual que busca talentos em mais de 40 modalida-

contra de tudo, desde equipamentos, tecnologia e

des aptos a representar o Senai-SP perante o Brasil

insumos. Esta é uma feira que não dá para não

e o mundo. Com estande dentro da feira, o Senai-SP

vir”, enfatizou, na ocasião, o presidente da FIESP.

recebeu alunos para competir na modalidade de

“O Paulo Skaf é o nosso comandante. Em razão

confeitaria e panificação. Em 2020, os vencedores

de compromissos já assumidos, ele não pode es-

participarão da competição nacional liderada pelo

tar presente aqui para a abertura da FIPAN, mas

Senai Nacional e, em 2021, vão representar o Brasil

ficamos felizes por ele ter encontrado um espaço

numa competição internacional.
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ENCONTRO DE GRANDES DEFINIÇÕES
PARA AS EXPORTAÇÕES DO SETOR
CSMPAN/ABIEPAN
definem mercados
prioritários de
exportação para o
próximo biênio do
Projeto Brasil Food
Service.

M

FOCO NAS EXPORTAÇÕES.
Associados da CSMPAN/ABIEPAN
se reuniram para traçar novas
estratégias de negócios mirando
o mercado externo.

uita atividade durante a mais recente reunião da

foram definidos quatro mercados prioritários – Estados

CSMPAN/ABIEPAN (Câmara Setorial de Máquinas

Unidos, México, Colômbia e Itália –, além de quatro mer-

e Equipamentos para Panificação e Food Service/Asso-

cados secundários – Panamá, África do Sul, Emirados

ciação Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingre-

Árabes e Rússia – a serem fortemente evidenciados no

dientes e Acessórios para Alimentos) realizada na sede da

âmbito da próxima edição do Projeto Brasil Food Service

ABIMAQ no dia 17 de julho.

da ABIEPAN 2020-2022, incluindo-se aí participações em

Mirando a exportação, o grande destaque do encontro
ficou por conta da definição dos mercados mundiais prio-

feiras e eventos, bem como realização de ações especiais
e missões prospectivas.

ritários para o Projeto Brasil Food Service da ABIEPAN –

Ainda no âmbito do comércio exterior, durante o en-

resultado da parceria entre a ABIEPAN e a APEX-Brasil – a

contro dos associados da CSMPAN/ABIEPAN na ABIMAQ

serem trabalhados no biênio 2020-2021.

do dia 17 de julho, se falou também das propostas, pre-

Para tanto, a ABIEPAN contou na reunião com o valioso

parativos e definições para a participação das empresas

suporte do analista de Comércio Exterior da área de Inte-

que integram o projeto da ABIEPAN/APEX-Brasil em cur-

ligência de Negócios da Apex-Brasil, Luiz Rocha, que apre-

so para o biênio 2020-2021 em feiras internacionais, tais

sentou o estudo de priorização de mercados e a pesquisa

como a IBIE, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de se-

qualitativa/exercício de ranqueamento para definição dos

tembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a Expo 2020,

países-alvo para o próximo projeto. Em outras palavras,

exposição mundial organizada pelo Bureau International

uma radiografia idealizada pela agência para nortear a es-

des Expositions a ser realizada na cidade de Dubai, nos

colha dos novos países prioritários na ordem de exportação

Emirados Árabes Unidos, no período de seis meses, entre

da entidade, que foram submetidos para votação tanto dos

20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2021. A ideia foi

associados presentes fisicamente à reunião, quanto daque-

conclamar e estimular mais empresas associadas à ABIE-

les que a acompanhavam pela transmissão via streaming.

PAN a participar desses eventos, que, segundo a entidade,

Assim, no final da análise da planilha de avaliação,
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reservam grandes oportunidades para todas elas.

Marcus Frediani

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / CSMPAN/ABIEPAN

IPC INTERNATIONAL

ROGÉRIO SHIMURA ELECTED “THE BEST BAKER IN THE WORLD”

group of representatives of the entity took the opportunity to

BY UIBC

visit the fair FITHEP LATAN ALIMENTARIA, held at the same time

Chef-boulanger Rogério Shimura has just been named the

as the CIPAN Alternate Meeting in the Argentine capital.

“Best Baker in the World” by the International Union of Bakers
and Confectioners (UIBC), an organization that brings together

CIPAN REALIZA REUNIÓN ALTERNA EN ARGENTINA

associations from the bakery segment from around the

Del 3 al 6 de junio, la Confederación Interamericana de la

planet. Shimura disputed the position with professionals from
Germany, Switzerland, Taiwan, Iceland and Uruguay. For him,
this recognition is the result of much research that he and his
company do in innovation and monitoring of world trends.
“When I received the call from Mr. Antero José Pereira, president
of SAMPAPÃO, greeting me for this achievement, I hardly believed
it! It was amazing to receive this news!”, celebrates the chef, who
is also director of SAMPAPÃO. UIBC’s title of “Best Confectioner in
the World” went to chef Gustaf Mabrouk from Sweden.
UIBC ELIGE A ROGÉRIO SHIMURA “EL MEJOR PANADERO

Industria del Pan (CIPAN) promovió otra edición de su Reunión
Alterna, esta vez en Buenos Aires/Argentina. La reunión fue
organizada por la Asociación Panaderos de Capital Federal
(APACA) y tuvo lugar bajo el mando de Antero José Pereira,
presidente de CIPAN y SAMPAPÃO. También estuvo presente
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, Director de Relaciones
Internacionales de la Confederación y Vicepresidente de
Sindipan-SP. Durante estos tres días del evento, el objetivo fue
intercambiar informaciónes sobre la realidad de cada uno de
los países presentes, comentar sobre las nuevas tendencias del

DEL MUNDO”

sector y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo que se construye

El chef-boulanger Rogério Shimura acaba de ser nombrado

todos los días con CIPAN. El 5 de junio, el grupo de representantes

el “Mejor Panadero del Mundo” por la Unión Internacional de

de la entidad aprovechó la oportunidad para visitar la feria

Panaderos y Pasteleros (UIBC), una organización que reúne a

FITHEP LATAN ALIMENTARIA, celebrada al mismo tiempo que la

asociaciones del segmento de panadería de todo el planeta.

Reunión Alterna de CIPAN en la capital argentina.

Shimura disputó el puesto con profesionales de Alemania,
Suiza, Taiwán, Islandia y Uruguay. Para él, este reconocimiento

WELCOME TO CIPAN, ABA!

es el resultado de mucha investigación que él y su compañía

Great news! The United States becomes part of the member

hacen en innovación y monitoreo de las tendencias mundiales.

countries of the Inter-American Bread Industry Confederation

“Cuando recibí la llamada del Sr. Antero José Pereira, presidente

(CIPAN). The official announcement was made during FIPAN 2019

de SAMPAPÃO, saludándome por este logro, ¡casi no lo creía! ¡Fue

by the president of the entity and also president of SAMPAPÃO,

increíble recibir esta noticia! ”, celebra el chef, quien también es

Antero José Pereira, and the president and CEO of the American

director de SAMPAPÃO. El título de la UIBC de “Mejor Pastelero
del Mundo” fue para el chef Gustaf Mabrouk de Suecia.

Bakers Association (ABA), Robb MacKie, during his visit to the fair.
With this important adherence, CIPAN is further strengthened
by its ongoing commitment to represent and coordinate the

CIPAN HOLDS ALTERNATE MEETING IN ARGENTINA

From June 3 to 6, the Inter-American Confederation of the Bread
Industry (CIPAN) promoted another edition of its Alternate
Meeting, this time in Buenos Aires/Argentina. The meeting was
hosted by Asociación Panaderos de Capital Federal (APACA), and
took place under the command of Antero José Pereira, president

interests of the bread industry business entities in Americas.
¡BIENVENIDA A CIPAN, ABA!

¡Una gran noticia! Estados Unidos se convierte en parte de los
países miembros de la Confederación Interamericana de la
Industria del Pan (CIPAN). El anuncio oficial fue realizado durante

of CIPAN and SAMPAPÃO. Also present was Rui Manuel Rodrigues

FIPAN 2019 por el presidente de la entidad y también presidente

Gonçalves, Confederation’s Director of International Relations

de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, y el presidente y CEO de la

and Vice-President of Sindipan-SP. During these three days of

American Bakers Association (ABA), Robb MacKie, durante su

the event, the objective was to exchange informations about

visita a la feria. Con esta importante adhesión, CIPAN se fortalece

the reality of each of the countries present, to comment on the

aún más por su compromiso continuo de representar y coordinar

new trends of the sector and, at the same time, to strengthen

los intereses de las entidades comerciales de la industria del pan

the bond that is being built every day with CIPAN. On June 5, the

en las Américas.
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RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS:
VOCÊ PODE TER DIREITO

A

Hidroline Serviços Fiscais é a mais nova parceira do

empresa tem direito de realizar a recuperação. Só que,

SAMPAPÃO. Empresa especializada em contabili-

como a quantidade de tributos e normas para as em-

dade com foco fiscal, a Hidroline também alia conheci-

presas no Brasil é uma das maiores do mundo, isso pode

mento e tecnologia para oferecer uma solução única de

causar um “nó” na cabeça de muitos deles. Por esse e vá-

serviços contábeis e trabalhistas aos seus clientes, numa

rios outros motivos, é importante contar com o auxilio de

proposta de consultoria jurídica ampla e completa.

um contador experiente. E a boa notícia é que todas as

Um planejamento inteligente é essencial para o cresci-

empresas estão aptas a realizar a recuperação tributária,

mento saudável do seu negócio. E a alternativa mais vi-

independentemente do seu porte, incluindo as padarias e

ável para você é contar com o auxilio de uma contabili-

indústrias de panificação.

dade especializada. Assim, além de sua ampla gama de

A lista dos impostos que podem ser alvo da recuperação

serviços contábeis convencionais, a Hidroline está apta a

tributária é bastante extensa, e integra PIS (Programa de

auxiliar os panificadores com assuntos como a recupe-

Integração Social, – receita bruta e repique; COFINS (Con-

ração tributária, por meio de relatórios para ajudá-los a

tribuição para o Financiamento da Seguridade Social);

estabelecer uma estratégia perfeita para o seu negócio.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços); ICMS-ST (ICMS-Substituição Tributária); ICMS pago

DESATANDO OS “NÓS”

nas contas de energia elétrica; IPI (Imposto sobre Produ-

Recuperação de tributos é o ato de recuperar todos os

tos Industrializados); IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Ju-

impostos cobrados de forma indevida pelo governo. Ela

rídica); CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);

ocorre a partir do levantamento geral de todos os impos-

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) – multa

tos pagos, ao fazer esse levantamento o contador tem di-

dos 10% em demissões sem justa causa; e INSS (Instituto

mensão dos impostos que foram cobrados pelo governo

Nacional da Seguridade Social – sobre verbas indenizató-

indevidamente, ou nos quais cabem ações de ressarci-

rias, nos casos de demissão sem justa causa.

mento. Em outras palavras, toda vez que surgem tributos

Mais informações pelo telefone (11) 5505-8777, ou pelo

que apresentam tais brechas relacionadas à cobrança, a

e-mail contato@hidrolinefiscal.com.br.

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA ESCOLA IDPC 2018
Pães Orgânicos (17h)

Atendimento ao Cliente (15h)

Doces Finos (15h)

Básico de Confeitaria (112h)

Especial de Natal (15h)

Pães Rústicos (15h)

Básico de Panificação (112h)

Especial de Panetones (12h)

Pães Rústicos Avançado (15h)

Básico de Pizza (15h)

Especial de Páscoa (9h)

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

Festa Junina (9h)
Glaçagem (9h)

Pasta Americana (12h)
Responsável Técnico (15h)
Rotulagem Nutricional (3h)
Salgados (20h)

Chocolate Empastado (6h)

Higiene e Manipulação dos
Alimentos (6h)

Cipa (20h)

Laudos de Farinha (16h)

Tábuas de Frios (3h)

Confeitaria Fitness (15h)

Massa Folhada (20h)

Técnicas com Bicos de
Confeitar (09h)

Congelamento de Pães (Pães
Congelados) (12h)

Massas, Recheios e Coberturas
para Bolos (9h)

Técnicas de Acabamentos
Para Bolos Decorados (20h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Naked Cake (7h)

Tortas Geladas (15h)

Cup Cake Natalino (8h)

Pães de Fibras (15)

Trabalho em Equipe (15h)

Sopas (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
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BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS
DO SAMPAPÃO!
Conheça, agora, mais um grande número de padarias
que passaram a fazer parte do time de sucesso do
SAMPAPÃO!
ANTONIO VALTER DE ALMEIDA RIBEIRO
R. Serra do Japi, 106 – Vila Gomes Cardim – São Paulo/SP
DONA SILVANA COMÉRCIO DE PÃES LTDA.
R. Prof. Nilceu Marques de Castro, 269 – Vl. Santa Rosa – São Paulo/SP
EMERSON FREIRE DE OLIVEIRA
R. José Gomes da Cruz, 10 – Jardim Juliana – Ferraz de Vasconcelos/SP
GUAPIRA PÃES E DOCES LTDA.
Av. Guapira, 2.300 – Tucuruvi – São Paulo/SP
PÃES E DOCES LARGO DO MARANHÃO – EIRELI
Largo São José do Maranhão, 92 – Maranhão – São Paulo/SP
PANIFICADORA PRINCESA DA VILA YARA LTDA.
Av. Yara, 465 – Vila Yara – Osasco/SP
SERVIPAN SERVIÇOS EM ATENDIMENTO E RECEPÇÕES - EIRELI
R. Camargo, 395 – Butantã – São Paulo/SP

StockFree

SERVIÇOS

