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EDITORIAL

O PIOR JÁ PASSOU

Os sinais de retomada da economia brasileira ainda 

são tímidos, é verdade. Porém, são bastante eviden-

tes. Sintomas que tendem a favorecer o crescimento em 

2019 não faltam: a inflação está controlada e em níveis 

confortáveis; o saldo da balança comercial continua alto; 

tivemos avanços consideráveis no processo de reformas – 

a da Previdência já está em fase de conclusão no Senado, 

enquanto a Tributária, está em fase de encaminhamento –;  

os ajustes necessários para dar continuidade ao proces-

so de recuperação da massa de rendimento e emprego 

estão sendo feitos; e houve estímulo no consumo com a 

liberação dos recursos do FGTS. E, embora muitos desses 

efeitos ainda não tenham sido sentidos diretamente no 

Caixa das padarias, tudo faz crer que isso vai acontecer 

muito em breve.

A ideia, agora, não tem segredo, é trabalhar com for-

ça para que isso aconteça, fazendo a nossa parte. Como? 

Bem, uma boa dica é observar com atenção os novos 

perfis de clientes e seguir ao encontro das tendências 

de mercado que se alinham para os próximos anos, de-

terminadas por fatores como o aumento da densidade 

demográfica e o estilo de vida das grandes cidades, que 

já começam também a se manifestar naquelas de ta-

manho menor, tais como a busca de novas experiências 

gastronômicas, a oferta de produtos e serviços diferen-

ciados – como aquelas que permeiam o resgate da fabri-

cação de produtos artesanais, de fermentação natural, 

orgânicos e frescos, dentro da proposta da saudabilida-

de, que continua em alta – e, ainda, a de alimentos que 

atendam aos consumidores com algum tipo de restri-

ção ou preferência alimentar. Esta edição da Revista IPC, 

aliás, está recheada de informações que, com certeza, 

podem ajudar você a alcançar ainda mais sucesso no 

seu negócio nesta nova fase.

Além disso, é claro, “chover no molhado” é dizer que 

não devemos nos esquecer da atualização constante do 

modelo organizacional e de gestão de nossas casas. Há 

quanto tempo, por exemplo, você vem adiando aquele 

projeto de reforma de sua padaria, esperando por “tempos 

melhores” para fazer aquela reforma tão necessária no seu 

estabelecimento? E o que dizer, então, daquele Curso de 

GEPAD para você e seus gerentes, além da extensa gama 

de treinamentos oferecidos na grade da Escola IDPC para 

sua equipe de colaboradores, que sempre têm ficado para 

“depois”? Ora, o “tempo melhor” é a gente que faz. E, em 

uma única palavra, é o AGORA! Até porque esse tipo de 

investimento, você sabe, tem retorno rápido e garantido.

Tudo isso, aliás, foi amplamente debatido ao longo 

das palestras e apresentações abordando a inovação e 

o advento da Indústria 4.0, realizadas em julho último 

durante o Congresso FIPAN – “A Quarta Onda”. Se você, 

por algum motivo, não teve a oportunidade de partici-

par – ou quer rever todos os conceitos e ideias expostas 

durante o evento –, recomendamos que assista os víde-

os do encontro no site da FIPAN, confortavelmente aí no 

seu computador. O endereço do Congresso na internet é o  

http://fipan.com.br/congresso/. Vale muito a pena!

Por enquanto, é isso. E conte sempre com o SAMPAPÃO 

para tudo aquilo que precisar. Estamos juntos e votos de 

muito sucesso para você!

Felizmente, o Brasil está deixando para trás os momentos 
mais difíceis de sua economia vividos nos últimos anos. 
Agora, é seguir em frente!

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO
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PAINEL DE NOTÍCIAS

O ambiente de negócios mudou significativamente na últi-

ma década. E essa mudança é reflexo de uma transforma-

ção maior, que permeia toda a sociedade. Novos valores se 

estabeleceram, questões antes desconsideradas ou coloca-

das em segundo plano passaram a ter relevância. Crescer 

continua sendo fundamental, mas, agora, a forma como 

esse crescimento se dá tornou-se essencial. Este foi, ba-

sicamente, o recado dado à plateia pela Profa. Dra. Cilene 

Ribeiro Cardoso, mestre em Economia da PUC/SP, durante 

PANIFICAÇÃO SE ENCONTRA EM 
GRANDE EVENTO EM NATAL
A capital potiguar – Natal, no Rio Grande do Norte – rece-

beu, entre os dias 11 e 15 de setembro, a 74a Convenção Na-

cional da Associação Brasileira da Indústria de Panificação 

e Confeitaria (ABIP), um dos maiores eventos de panifica-

dores de todo o País, que reuniu empresários do setor em 

torno de discussões sobre o mercado econômico e o futuro 

da panificação no Brasil. Para maior conveniência dos con-

gressistas e melhor nível de produtividade, a ampla progra-

mação do encontro foi dividida em dois espaços: o Hotel 

Serhs e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 

(FIERN). “A Convenção levou aos panificadores as novida-

des e tendências para o setor, que cresceu 2,81% no ano 

passado, e busca se atualizar constantemente, a fim de ofe-

recer um serviço mais completo aos clientes”, sublinha José 

Batista de Oliveira, presidente da ABIP.

ABIP LANÇA CAMPANHA 
“TUDO DE PÃO PARA VOCÊ”
Para marcar as comemorações do Dia Mundial do Pão, 

16 de outubro, a Associação Brasileira da Indústria de 

Panificação e Confeitaria (ABIP) lançou, em todo o 

País, a campanha “Tudo de Pão para Você”, que tem 

como grande estrela o nosso tradicional pão francês, 

carro chefe da indústria da panificação nacional. A ini-

ciativa da ABIP – que chega na sequência da campa-

nha “Pão é Tudo de Bão”, promovida pelo SAMPAPÃO 

– vem para resgatar e intensificar a relação dos brasi-

leiros com o alimento, um dos mais versáteis do cardá-

pio. “Apesar do nome, o pãozinho francês é coisa muito 

nossa. Ele é a cara do Brasil e o principal produto das 

nossas padarias, representando, sozinho, 45% da ven-

da de pães no território nacional. É ele quem está nas 

mesas dos brasileiros há décadas, e cada um tem um 

jeito de comer pão francês. Agora, a ABIP quer saber: 

qual é o seu?”, destaca José Batista de Oliveira, presi-

dente da entidade.
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PALESTRA ABORDA O NOVO 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS

a palestra intitulada “Planejamento Econômico e Financeiro 

no Ambiente de Negócios”, promovida no dia 24 de setem-

bro, no auditório do SAMPAPÃO, dentro da programação 

2019 do Ciclo de Palestras das entidades, uma iniciativa que 

conta com apoio do Departamento da Micro, Pequena e 

Média Indústria e do Acelera FIESP.
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A participação da FIPAN na maior feira americana de Pani-

ficação foi um sucesso! A IBIE aconteceu entre os dias 7 e 11 

de setembro no Las Vegas Convention Center, nos Estados 

Unidos, com mais de 1.000 expositores e 65.000m² de área 

construída. E a presença da equipe FIPAN no evento foi es-

sencial para a divulgação do mercado brasileiro e busca por 

novas parcerias e inovação.

Como era esperado, o evento contou com muitas novidades 

e tendências apresentadas pelos expositores e seus even-

tos paralelos, como o foco em automação contínua na pro-

dução, máquinas industriais de larga escala, equipamentos 

de última geração e inúmeros produtos focando em sauda-

bilidade. Na feira, a FIPAN também teve o prazer de estrei-

tar seu relacionamento com empresas brasileiras que par-

ticiparam do evento e são expositores da FIPAN 2020, tais 

como Titã, Bizerba, Angel Yeast, Pakmaya, Arcolor, Ariete, 

Bralix, Podium, Minipan e Lesaffre.

EXPANDINDO PARA O MUNDO

Assim como a FIPAN, o maior foco da IBIE é educação! O 

evento teve mais de 100 workshops voltados ao mercado 

profissional de panificação e confeitaria, trazendo muitos 

profissionais reverenciados do setor, como Buddy Valastro, 

o “Cake Boss”. E com uma ação inédita para o SAMPAPÃO, 

foi promovida uma palestra sobre a FIPAN no encontro, inti-

tulada “Market Trends Shaping the Baking Industry in Brazil”, 

apresentada por Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, vice-pre-

sidente do Sindipan-SP, e por Alexandre Neves, responsável 

pela equipe comercial da FIPAN. Ambos expuseram o mer-

cado brasileiro e as oportunidades existentes no País aos 

empresários internacionais, com sucesso que repercutiu 

imediatamente entre eles, sob a forma de elogios dos ou-

vintes, bem como diversas solicitações de mais informa-

ções e dados sobre o setor. Além disso, os times da FIPAN 

e do SAMPAPÃO (foto) aproveitaram o evento para criar 

novas parcerias, trocar conteúdo e experiências com a IBA, 

maior evento global de panificação, Mexipan, Bema, UIBC, 

entre outros. Esta é a FIPAN expandindo para o mundo!

FIPAN É SUCESSO 
NA IBIE LAS VEGAS
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No dia 29 de agosto, na condição de presidente em exer-

cício do SAMPAPÃO, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves,  

vice-presidente do Sindipan-SP, liderou uma equipe de dire-

tores e representantes das entidades em uma reunião com 

o prefeito de Guarulhos/SP, Gustavo “Guti” Henric Costa, no 

SAMPAPÃO SE REÚNE COM PREFEITO DE GUARULHOS
prédio da Prefeitura Municipal, para discutir o aumento da 

fiscalização sobre o comércio irregular de pães fabricados 

em locais sem a perfeita higiene e comercializados em bici-

cletas e motos naquela cidade, fato que, além de prejudicar 

o comércio estabelecido, prejudica também a saúde da po-

pulação que consome tais produtos. Assunto do encontro 

foi também o aumento do prazo para renovação para um ano 

do Alvará da Vigilância Sanitária, que é por demais oneroso 

para os empresários do setor de panificação e confeitaria 

que, além da concorrência desleal praticada pelos clandes-

tinos, deve suportar altos custos visando à contratação de 

profissionais especializados no trato com o poder público. 

Na ocasião, um ofício abordando ambas as reivindicações 

foi entregue nas mãos do prefeito, que se comprometeu a 

estudá-los com muita atenção junto com sua equipe, a fim 

de dar andamento a prontas medidas corretivas.
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AIPESP

No dia 1o de agosto, mais um evento marcou a progra-

mação dos Encontros de Negócios e Tendências da Pa-

nificação e Food Service, promovidos pela Associação 

da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de 

São Paulo (AIPESP) no interior do estado de São Paulo. 

E, desta vez, a cidade-sede foi São José dos Campos, 

anfitrionado pelo Sindicato da Indústria da Panificação 

e Confeitaria da Região Metropolitana do Vale do Para-

íba e Litoral Norte (SIPANVAP), e pelo seu presidente 

Fernando Augusto Evaristo. E, mais uma vez, o objetivo 

foi estimular a troca de experiências entre os partici-

pantes e possibilitar o aprimoramento das técnicas de 

varejo, gestão e novas tecnologias em produtos, equi-

pamentos, matéria-prima e serviços.

Destaques do encontro foram as três palestras da pro-

gramação, a cargo de experientes consultores: “Trans-

formando Mãos de Obra em Mentes de Obra”, a cargo 

de Daniel Ferri; “Embalagens: Custo ou Investimento”, 

realizada por Ivan Michaltchuk; e “Receitas de Suces-

so – Tendências em Panificação e o Novo Consumidor”, 

ministrada por Natalia Liese Solano Sirobaba.

E, mais uma vez também, o evento contou com o pa-

trocínio de um grupo ultra seleto de empresas: Bunge 

Alimentos, Cimapi, JTI, Philip Morris, Kibon, Seara, Su-

perfecta, Qualisan, WS Embalagens, Sorvepan, Cooper, 

Card Digital, Moinho OCRIM /Mirella, SuperGasBras, 

Suco Prat’s, Laticínios Comevap, Correcta Alimentos, 

SEBRAE-SP, Bom dia Padaria, Moinho Anaconda, Wer-

ner, Fleischmann, Bizerba, Primo, Sucos Life, Café Ouro 

da Serra, TRC Seguros e Massala. 

Na próxima edição da Revista IPC traremos a cobertura 

dos Encontros de Negócios e Tendências da Panificação 

e Food Service realizados no dia 12 de setembro, em São 

José do Rio Preto; e no dia 23 de outubro, em Araraquara.

AIPESP PROMOVE ENCONTRO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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PAINEL DE NOTÍCIAS

“Se seu corpo envelhecer, mas seu coração continuar jovem, 

você será sempre feliz!” Esta foi uma das singelas mensa-

gens distribuídas no dia 19 de setembro pelo Comitê Femi-

nino do SAMPAPÃO às senhoras idosas atendidas pela Ação 

Social Lar Divino Amigo, da Zona Leste da capital paulista, 

juntamente com um grande número de doações oferecidas 

pelos panificadores associados às entidades. “Fazemos isso 

com muita alegria, carinho e amor pelo ser humano. Não há 

gratificação maior do que o sorriso de uma pessoa a quem 

FAZER O BEM CONTINUA 
FAZENDO MUITO BEM

podemos ajudar”, resumiu na ocasião, bastante emocionada, 

Evane dos Santos, com concordância das outras duas “Da-

mas da Panificação” presentes no dia da entrega da doação, 

Rita Rubeis e Edna Teles. E vale sempre reforçar: panificador, 

colabore sempre com o Comitê Feminino do SAMPAPÃO!





12 IPC 826    Out/Nov 2019

HOMENAGEM / ROBERTO LEAL 

N
a manhã do domingo, 15 de setembro, brasi-

leiros, portugueses e fãs de todo o mundo re-

ceberam a triste notícia da morte do cantor e 

show-man Roberto Leal, depois de mais de dois 

anos de brava luta contra uma devastadora doença. Aos 

67 anos, ele estava internado no Hospital Samaritano, na 

capital paulista, e não resistiu a uma síndrome de insu-

ficiência hepato-renal, decorrente de um melanoma ma-

ligno, o tipo mais grave de câncer de pele. Casado com 

Márcia Lúcia, tinha três filhos brasileiros, entre os quais o 

produtor musical Rodrigo Leal.

António Joaquim Fernandes nasceu em 1951, em Ma-

cedo de Cavalheiros, distrito de Bragança, na região Norte 

Siga em paz, Roberto Leal: você nunca será esquecido e estará sempre na 
mente e nos corações de todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo 
e de se contagiar com a sua alegria

ATÉ UM DIA,  
AMIGO ROBERTO!

de Portugal. Cantor e compositor, mudou-se aos 11 anos 

de idade, acompanhado pelos pais e nove irmãos, para 

São Paulo, aonde, na juventude, chegou a trabalhar como 

sapateiro e vendedor de doces, antes de tentar a sorte na 

música cantando baladas românticas e fados portugue-

ses, que logo encantaram as plateias brasileiras. 

O sucesso chegou na década de 1970, quando estourou 

após sua aparição no programa Discoteca do Chacrinha, 

cantando “Arrebita“, canção que, junto com “Bate o Pé”, 

foi presença obrigatória em seus shows até o final da vida. 

Chacrinha, aliás, foi seu grande padrinho de vida nos pal-

cos. Em algumas entrevistas, ele chegou a revelar que o 

“Velho Guerreiro” até foi o responsável pelo seu “batismo” 
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ALEGRIA CONTAGIANTE. 
Amor pela panificação 
e relação fraternal 
com o amigo Antero, 
presidente do 
SAMPAPÃO.



13Out/Nov 2019    IPC 826

D
iv

u
lg

aç
ão

com o nome de Roberto Leal: “Leal, porque sempre que o 

Chacrinha me chamava, eu estava lá no programa; e Ro-

berto porque ele dizia que eu ia ser tão famoso quanto o 

Roberto Carlos”, costumava contar, sempre emocionado.

Em 1978 participou do filme “Milagre - O Poder da Fé”, 

com partes filmadas na cidade natal do cantor e a par-

ticipação especial de alguns nomes importantes como o 

próprio apresentador Chacrinha, além de Elke Maravi-

lha e a atriz Lolita Rodrigues. Lançado em 1979, o longa 

abordou a história da vida de Roberto. E, além de cantor e 

compositor, foi também, entre muitas outras coisas, apre-

sentador de programas na Rádio Capital de São Paulo na 

década de 1980, apresentador no canal português TVI e 

no Brasil, tendo ainda apresentado programas na TV Ga-

zeta e Rede Vida.

HINO ÀS PADARIAS

Além do repertório romântico-popular, o trabalho Ro-

berto Leal também se caracterizava por mesclar ritmos 

lusitanos aos brasileiros, além de ter gravado inúmeras 

canções em estilos tipicamente verde e amarelos, como 

o samba e o forró. Por conta disso, além de ser um ver-

dadeiro embaixador da cultura portuguesa no Brasil, seu 

imenso amor por nosso País fez que ele se transformasse 

no embaixador artístico do Brasil para o mundo inteiro. 

“Faço um desafio de quantos artistas tiveram essa aten-

ção, esse carinho no país dos outros. Em Portugal, ele era 

chamado de ‘português brasileiro’. E ele até gravou uma 

música que diz exatamente isso. Ele era um cara que se 

apaixonou pelo Brasil de verdade. Se você pegar a discogra-

fia do meu pai você vai ver que ele se deixou misturar. Ele 

gravou no Maranhão, Recife, Piauí, São Paulo e muito mais. 

Essa é a grande obra artística dele”, conta Rodrigo Leal.

Além dos sucessos em mais de quatro décadas de car-

reira na música, Roberto Leal deixou seu nome na histó-

ria do futebol de São Paulo. Torcedor ilustre da Portugue-

sa, escreveu uma música que se tornou o hino oficial do 

clube. Mas foi outro hino de sua lavra que emocionou os 

panificadores de São Paulo e de todo o Brasil: o “Hino às 

Padarias”, composto por ele em 2016, que integrou seu ál-

bum intitulado “Arrebenta a Festa”, lançando no mesmo 

ano para comemorar seus 45 anos de carreira, e o último 

dela, que contou com 50 discos e coletâneas, mais de 400 

músicas e perto de 20 milhões de álbuns vendidos.

“Quando meu amigo e irmão Antero Pereira, presiden-

te do SAMPAPÃO, me pediu para que eu o compusesse, 

senti que havia chegado a hora certa de dar vazão às mi-

nhas emoções em relação a essa valorosa categoria de 

profissionais, a quem tanto admiro, tenho o maior cari-

nho, agradeço e fiz questão de homenagear, ainda que de 

forma modesta, mas muito sincera”, revelou o cantor, em 

entrevista exclusiva concedida à Revista IPC, em junho 

daquele ano. “Roberto fez parte da minha juventude e de 

minha esposa Lola, inclusive com uma música que ado-

ramos até hoje, que é ‘Menina Faceira’. Sempre foi um 

amigo e irmão querido também, que fez jus a seu sobre-

nome ‘Leal’, cuja perda prematura e irreparável nos co-

moveu e nos deixou muito tristes”, comenta Antero, sem 

esconder a emoção. 

“Baluarte do amor e da fraternidade entre os brasileiros 

e portugueses, Roberto foi um amigo de verdade, uma figu-

ra muito especial e um grande parceiro de todas as horas. 

Quando eu era diretor Social do SAMPAPÃO tive a opor-

tunidade e o prazer de contratá-lo para muitos shows e 

de convidá-lo para muitos eventos das entidades, que ele 

sempre fez questão de prestigiar. Ele tinha uma vida muito 

grande ainda pela frente, e, nos últimos anos, lutou com 

muita força de vontade para viver. Mas, infelizmente, não 

foi possível, e nos deixou antes da hora, deixando já muitas 

saudades”, afirma, também bastante comovido, Rui Ma-

nuel Rodrigues Gonçalves, vice-presidente do Sindipan-SP.

Vai o grande homem, mas fica para sempre a sua me-

mória. Siga em paz, Roberto: você nunca será esquecido e 

estará sempre na mente e nos corações de todos aqueles 

que, nesta vida, tiveram a sorte de conhecê-lo e de se con-

tagiar com a sua alegria!

ARREBENTA A FESTA.  
O último álbum da carreira de 

Roberto, que integra o “Hino às 
Padarias.
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O QUE LEVAR EM CONTA
ANTES DE DECIDIR POR UM 
INVESTIMENTO EM SEU 
NEGÓCIO?

esponder a pergunta do título deste arti-

go exige uma profunda reflexão e a cla-

ra distinção do tipo e da área de investi-

mento que se pretende fazer. Em outras 

palavras, em que vai se investir: no treinamento 

de pessoal, no processo produtivo, na criação de 

novos produtos, na ampliação capacidade de pro-

dução, na ampliação da área de atendimento da 

loja, no visual, no modelo de negócio, na incorpo-

GESTÃO / INVESTIMENTOS
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ração de novas tecnologias etc.

Claro que aspectos de mercado estão muito 

envolvidos na resposta a todas essas questões. 

A concorrência está obrigando, os clientes estão 

exigindo, houve mudança no mercado ou na for-

ma de se fazer negócio na área, novas tecnologias 

ou inovações tecnológicas estão batendo à porta? 

Enfim, são muitos os motivos que podem nos le-

var a investir.

LUZ QUE DÁ COR 
AO SEU NEGÓCIO. 
Investimentos 
devem ser olhados 
através do prisma da 
rentabilidade e do 
tempo de retorno. 
Até porque dinheiro 
não aceita desaforos.

Por Antonio Saú Rodriguez
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Mas queremos abordar o investimento sobre 

alguns aspectos técnicos e que, independente-

mente do motivo que nos leve a investir, devem 

estar sempre presentes nas considerações que 

levem à decisão final. Inclusive para evitar que 

tomemos decisões pautadas pela emoção.

DE OLHO NO RETORNO

A primeira consideração a ser feita é que, como 

qualquer investimento financeiro, a primeira per-

gunta deve ser sempre: qual a taxa de retorno que 

este investimento vai proporcionar? Sobre o aspec-

to estritamente financeiro, retorno sobre o investi-

mento – também denominado “taxa de retorno”, 

ou, simplesmente “retorno” –, é a relação entre a 

quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) em re-

lação à quantidade de dinheiro investido. Quando 

falamos de um investimento financeiro, um CDB, 

por exemplo, sempre nos perguntamos quais os 

juros que vamos receber na compra desse título. 

E somos criteriosos, cotamos diversos bancos ou 

instituições financeiras, analisamos o risco da ins-

tituição que o título nos oferece... E fica muito cla-

ro para nós que a noção de risco está associada 

à rentabilidade. Instituições menos fortes pagam 

mais por oferecerem maior risco. 

E quando vamos investir em nosso negócio? Fa-

zemos a mesma análise? Temos uma preocupação 

com o retorno que vamos obter? Vamos aumentar 

nosso faturamento? Como vão ficar os custos fi-

xos após o investimento? O retorno esperado é por 

conta da possibilidade de aumentar preços ou será 

obtido pelo aumento do volume de faturamento? 

Em que prazo obteremos o retorno do investimen-

to? Qual o risco desse retorno não se concretizar? 

E não basta olhar risco apenas tendo em vista a 

situação vigente. É necessário observar as tendên-

cias de mercado? A resposta a essa pergunta é fun-

damental. A forma de fazer negócio está mudando 

muito, e muito rapidamente. 

VENDENDO COMODIDADE

Os clientes também estão mudando seu compor-

tamento. Querem “comodidade”. Estão aí as pla-

taformas de vendas online como Uber, Uber Eats, 

Rappi, iFood, Airbnb para provar. Empresas que 

vendem muito sem ter a propriedade de um car-

ro, de um restaurante ou de um quarto de hotel 

sequer. Então o que elas vendem? Vendem “co-

modidade”. 

Quantos de seus clientes – hoje fieis frequen-

tadores de sua padaria – migraram ou migrarão 

para compras online? Essa pergunta deve ser 

respondida antes de você decidir ampliar sua 

loja. Talvez essa nova forma de fazer negócio 

vá obrigá-lo a investir na sua área de produ-

ção, aumentando a capacidade para aproveitar 

essa nova oportunidade que surge e, ao mesmo 

tempo, investir em propaganda e mídias digi-

tais, para melhor escalar suas vendas em vez de 

pretender atrair seu cliente para sua loja física. 

Pode ser que, com muito menos investimento, 

você consiga aproveitar essa oportunidade de 

ampliar suas vendas e seus lucros. E sobre essa 

nova tecnologia que você pretende investir: você 

terá o devido retorno antes de ela ser substituída 

por outra?

No sentido de inovações, gosto muito de uma 

frase do Arthur Igreja: “a mãe da inovação é a ob-

servação”. E nem sempre inovar significa adotar 

novas tecnologias. Observe atentamente o que 

seu cliente é obrigado a fazer em sua loja que não 

agrega valor para ele ou que ele não gosta de fa-

zer. Ficar na fila do caixa, por exemplo.

Resumindo, um investimento deve ser olhado 

através do prisma da rentabilidade e do tempo 

de retorno, e do risco em relação aos ambien-

tes de negócios interno (o que melhorar para o 

cliente que se serve de seu negócio) e externo (o 

que está por acontecer o acontecendo que pode 

mudar substancialmente a situação atual). E 

tenha sempre presente que dinheiro não aceita 

desaforos.

ANTONIO SAÚ RODRIGUEZ é professor da FGV e da Faculdade 
Sumaré, e assessor da Presidência do SAMPAPÃO.
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ma das palestras mais aguardadas e 

aplaudidas durante a promoção do 

Congresso FIPAN – A Quarta Onda – 

realizado entre os dias 23 e 25 de julho, 

nos três primeiros dias da FIPAN 2019, para deba-

ter e propor soluções relacionadas ao avanço da 

chamada “Quarta Revolução Industrial” – foi exa-

tamente a primeira do evento, intitulada “Econo-

mia – Cenário Nacional – Perspectivas”, a cargo de 

Gustavo Loyola. Nela, o economista e ex-presiden-

te do Banco Central se mostrou bastante positivo 

com os futuros cenários, embora tenha feito ques-

tão de alertar e chamar a atenção da plateia sobre 

os grandes desafios que os empresários terão pela 

frente para “virar a chave” da produtividade e da 

competitividade para encarar esses novos tempos.

ENTREVISTA / GUSTAVO LOYOLA

U
Nesta entrevista exclusiva à Revista IPC, Gusta-

vo responde com precisão e riqueza de detalhes 

algumas questões relacionadas ao tema colhidas 

junto aos panificadores associados ao SAMPAPÃO, 

discutindo a conjuntura econômica atual do Bra-

sil, fazendo projeções e, sobretudo, dirimindo dú-

vidas e deixando clara a proposta atitudinal que 

estes terão que assumir para mergulhar com efi-

ciência na realidade da Indústria 4.0, que já está 

aí, para todo mundo ver. Confira!

REVISTA IPC: DR. GUSTAVO, COMO O SENHOR 

ANALISA O ATUAL ESTÁGIO DA ECONOMIA BRA-

SILEIRA?

Gustavo Loyola: O pior da recessão já passou de 

fato, mas a economia está crescendo pouco, osci-

INOVAR É 
FUNDAMENTAL

Mais do que uma frase 
de efeito, o título aí 

em cima é referência e 
indicação obrigatória 

para todos aqueles que 
querem – e precisam – 

mergulhar de cabeça nos 
novos tempos da Quarta 

Revolução Industrial.
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lando em torno de 1% ao ano. O problema prin-

cipal é a falta de investimentos, mas o cenário 

externo está também dificultando a retomada da 

atividade.

E QUAL A SUA ANÁLISE SOBRE A QUALIDADE DO 

ATUAL PROJETO DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

QUE ESTÁ TRAMITANDO NO CONGRESSO?

O projeto é muito bom e representa uma mudan-

ça estrutural relevante na dinâmica de aumento 

dos gastos previdenciários. A mudança dos parâ-

metros principais do sistema, como traz a refor-

ma, não soluciona definitivamente a questão do 

desequilíbrio atuarial da previdência no Brasil, 

com o que exigirá reformas adicionais no futuro.

OUTRA REFORMA IMPORTANTE E BASTANTE 

NECESSÁRIA PARA O BRASIL, A TRIBUTÁRIA, 

VEM SE ARRASTANDO EM BRASÍLIA E NOS ES-

TADOS. COMO O SENHOR VÊ TODA ESSA MOVI-

MENTAÇÃO?

É positivo que esteja se formando no Congresso 

uma maioria relevante que reconhece a neces-

sidade de mudanças profundas no regime tribu-

tário brasileiro. No entanto, não desprezemos a 

complexidade dessa mudança e os efeitos transi-

tórios negativos que pode trazer para alguns seto-

res da economia. Por isso, as discussões tenderão 

a ser longas e difíceis, mas é necessário enfrentar 

urgentemente a questão, caso se queira mesmo 

reduzir os óbices ao maior crescimento econômi-

co em nosso País.

EMBORA A AGENDA LIBERAL DO GOVERNO IN-

CLUA PONTOS POSITIVOS, É INEGÁVEL QUE 

EXISTE UMA DISTÂNCIA DESCONFORTÁVEL E 

GERADORA DE ATRITOS ENTRE GOVERNO E PAR-

LAMENTARES NO QUE DIZ RESPEITO À ARTICU-

LAÇÃO POLÍTICA. O SENHOR VÊ “LUZ NO FIM DO 

TÚNEL” PARA O EQUACIONAMENTO PRODUTIVO 

DESSA RELAÇÃO?

De fato, o governo vem falhando na articulação 

política. O que ocorre é que o DNA do governo 

Bolsonaro minimiza o papel da discussão no Par-

lamento, em favor de uma maior estridência nas 

redes sociais. Felizmente, a maioria do Congresso 

se alinha com a agenda liberal do governo, fato 

que está bem representado no papel que o presi-

dente Rodrigo Maia tem desempenhado na vota-

ção da agenda econômica.

EM FACE A ESSAS CONTINGÊNCIAS E AO ATUAL 

QUADRO CONJUNTURAL, COMO O SENHOR ANA-

LISA AS PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA BRA-

SILEIRA EM 2019? E, NO MELHOR DOS CENÁRIOS, 

O QUE PODEMOS ESPERAR PARA 2020?

O PIB deve crescer entre 0,9% e 1,0% neste ano, 

acelerando o crescimento para 2,0% em 2020. Os 

juros baixos desempenharam um papel impor-

tante nessa retomada, assim como a melhora das 

expectativas de empresários e consumidores. 

COMO FICOU CLARO AO LONGO DAS PALESTRAS 

E DISCUSSÕES REALIZADAS NO CONGRESSO 

FIPAN – A QUARTA ONDA, O ADVENTO DA CHA-

MADA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL (IN-

DÚSTRIA 4.0) É UM PROCESSO IRREVERSÍVEL. 

O QUE OS EMPRESÁRIOS PODEM – OU DEVEM 

– FAZER PARA ACELERAR A VELOCIDADE DA IN-

TEGRAÇÃO A ELE? 

Um conselho curto: investir em mudanças, pen-

sar de maneira inovadora, focar nos clientes. 

PALESTRA MAGNA. 
Na página ao lado 
e nesta, Gustavo 
Loyola marcando 
presença no 
Congresso FIPAN – 
A Quarta Onda.
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ENTREVISTA / GUSTAVO LOYOLA

Lembrar sempre que seus negócios podem se 

transformar rapidamente e que você pode ficar 

para trás nesse processo. 

EMBORA TRAGA BENEFÍCIOS MAIS DO QUE EVI-

DENTES, A CHEGADA DA INDÚSTRIA 4.0 É CON-

SIDERADA POR MUITA GENTE COMO O “ALGOZ 

DA EMPREGABILIDADE”. COMO DESCONSTRUIR 

ESSE DOGMA?

Não creio nisso. Há de fato custos de transição 

relevantes, muitos trabalhadores podem perder a 

empregabilidade, o que pode exigir políticas pú-

blicas para mitigar o problema. Porém, no médio 

e longo prazo, novos (e diferentes) empregos serão 

criados pelas tecnologias emergentes, da mesma 

maneira que ocorreu na revolução industrial.

NA CONTRAMÃO DESSE FATO, ENTRETANTO, HÁ 

O GRANDE DESAFIO DE QUALIFICAR E CAPACI-

TAR OS TRABALHADORES PARA ESSES NOVOS 

EMPREGOS. MAS, NO BRASIL, PAÍS QUE INVES-

TE MUITO POUCO ATÉ MESMO EM EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL, E MENOS AINDA EM CAPACITA-

ÇÃO PROFISSIONAL, ISSO PODE PARECER UMA 

MIRAGEM. COMO “VIRAR ESSA MESA” E TRATAR 

A QUESTÃO DE MANEIRA MAIS EFETIVA?

É verdade que as deficiências da formação educa-

cional básica no Brasil dificultam a qualificação e 

capacitação da mão de obra para os novos tipos de 

emprego que estão surgindo. Não há uma “bala de 

prata” para endereçar a questão, mas as empresas 

e as entidades de classe, assim como os sindica-

tos e o governo, devem buscar por em prática uma 

agenda de médio prazo na qual haja incentivos 

corretos para o treinamento da mão de obra.

UM DOS DESDOBRAMENTOS DA INDÚSTRIA 4.0 

TAMBÉM SERÁ, SEM DÚVIDA, O ADVENTO DO 

VAREJO 4.0. COMO OS EMPRESÁRIOS DESSE 

SEGMENTO PODEM SE PREPARAR PARA OS DE-

SAFIOS QUE TAL ADVENTO, E PARA AS MUDAN-

ÇAS QUE ELE TRARÁ A REBOQUE – FATALMENTE 

IRÃO PROPOR?

Grosso modo, o que se aplica para a indústria 

também se aplica para o Varejo, mas neste o risco 

de disrupção parece maior. O consumidor não vai 

mais à loja e sim espera se servir à distância e 

receber em casa o que comprou. Sempre vai se 

precisar de um forno para fazer o pão, mas será 

que as padarias como existem hoje existirão da-

qui a 50 anos? 

FINALMENTE, O SENHOR PODERIA DEIXAR UMA 

MENSAGEM PARA OS PANIFICADORES QUE AIN-

DA CONFUSOS COM TANTOS DESAFIOS E, DE 

CERTA FORMA, INDECISOS E HESITANTES EM 

INVESTIR EM PLATAFORMAS ABSOLUTAMENTE 

NECESSÁRIAS, COMO A DA INOVAÇÃO, PARA EN-

FRENTAR ESSES NOVOS TEMPOS?

Como já disse, a inovação é fundamental, assim 

como a centralidade no consumidor.  Serão ven-

cedores os que anteciparem melhor e mais tem-

pestivamente as mudanças dos hábitos dos con-

sumidores.

O consumidor não vai mais 
à loja e sim espera se servir à 

distância e receber em casa o 
que comprou.
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VELHO É 

A SUA AVÓ!

ue ninguém entenda mal o título desta re-

portagem. Afinal, não há nada de errado em 

envelhecer: essa etapa faz parte da vida, e até 

pode até ser considerada uma sorte, uma vez 

que, em sã consciência, morrer jovem é uma opção nada 

tentadora, não é mesmo?!

Mas, quando a gente fala em envelhecimento, perce-

be que, definitivamente, os tempos mudaram. No Brasil, 

temos atualmente 51 milhões de habitantes com mais de 

50 anos – número que deve chegar a 70 milhões em 2030, 

segundo estimativas do IBGE. Com isso, o País registra um 

dos maiores índices de envelhecimento populacional do 

CONSUMO / MERCADO SÊNIOR

Q mundo – leia-se aumento da expectativa de vida, muito 

em função dos avanços da Medicina e das tecnologias de 

alimentos –, fato esse que justifica uma demanda, cada 

vez maior, por produtos e serviços direcionados para as 

necessidades desse segmento.

Pois é, a imagem de um senhor de idade sentado, espe-

rando a vida passar, está ficando cada vez mais para trás. 

Mas vale dizer que não foram só os avanços da tecnologia 

que turbinaram essa mudança: nessa história, a influên-

cia do comportamento dos millennials – geração de pessoas 

nascidas entre a década de 1980 até o começo dos anos 

2000 – deu uma super mãozinha no processo de transfor-

Nova Geração 60+ chega para promover mudanças  
radicais no mercado e abolir antigos modelos de consumo.
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MILLENNIALS 60+. 
O consumidor 
sênior representa 
um público que 
precisa ser tratado 
com muito carinho.
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mação do perfil do chamado consu-

midor sênior. “Há muitas similari-

dades entre eles. Eles se preocupam 

com beleza e estilo de vida”, afirma 

Christine Pereira, diretora de Business 

e Marketing da agência multinacional 

de painéis de consumo Kantar. 

Só que a especialista ainda apon-

ta um detalhe e, muitas vezes, uma 

diferença importante: “O consumidor 

sênior representa um público que 

temos de tratar com muito carinho, 

porque traz muitas oportunidades. A 

renda deles é maior e eles têm uma 

relação favorável entre renda e gas-

tos, e exatamente por isso eles estão 

no grupo em que estão as maiores 

oportunidades”, destaca Christine.

QUEM SÃO OS  

CONSUMIDORES 60+?

Mas quem são esses millennials de 60, 

65 anos ou mais? Bem, é um grupo 

de pessoas com dinheiro no bolso, 

que moram em lares bem equipa-

dos, e por isso buscam mais serviços 

e experiências. Segundo um estudo 

da Kantar, 31% desse grupo está nas 

classes A e B; 17% deles gastam com 

diaristas ou mensalistas; 92% não 

pagam aluguel; e 64% deles vivem 

em casas com mais de seis cômodos. 

E o gasto desse público com itens em 

promoção é de 14%, número maior 

que os dos jovens independentes – 

ou seja, eles se preocupam em man-

ter o bolso saudável.

CONSUMO / MERCADO SÊNIOR

E olha só que dado interessante 

revelado por um estudo divulgado 

pela Tetra Pak: o poder de compra 

dos consumidores acima de 60 anos 

vai superar R$ 30 trilhões em todo 

mundo em 2020. Ainda segundo 

esse relatório, intitulado “Consumer 

Generations”, a Geração 60+ investe 

20% do orçamento em alimentos e 

bebidas, e, como tem mais recursos 

que outras gerações, são consumi-

dores ávidos, o que cria uma grande 

oportunidade para a indústria aten-

der às suas demandas. 

Outro dado relevante da pesqui-

sa da Tetra Pak, que serve como forte 

indicador para as padarias, é que, na 

hora de escolher alimentos e bebidas, 

88% das pessoas acima de 60 anos 

disseram priorizar a “Qualidade do 

Produto” como fator decisivo para a 

compra. E, nesse cenário, 59% afirma-

ram que pagariam mais caro, desde 

que fosse de mais qualidade. A pes-

quisa entrevistou mais de 40 mil pes-

soas, de 27 países, incluindo o Brasil.

E COMO CONQUISTÁ-LOS?

A nova Geração 60+ – e não há mais 

paradoxo algum de chamar de “novo” 

alguém que já passou dos 60 anos – 

representa, então, um grupo que bus-

ca protagonismo no mercado. É exa-

tamente isso que mostram os dados 

tabulados pelo levantamento reali-

zado pelo SeniorLab e pelo Núcleo de 

Pesquisas do Sindilojas de Porto Ale-

gre/RS, a partir de dados secundários 

de sites, blogs, revistas, artigos e redes 

sociais: os baby boomers, geração que 

revolucionou o consumo está enve-

lhecendo. Por isso, é muito importan-

te o entendimento de que a popula-

ção se diversifica, e, com ela, as suas 

respectivas demandas. Confira nos 

quadros ao lado e boas vendas!
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É DO BRASIL!

presidente do SAMPAPÃO e vice-presidente da 

União Internacional de Panificação e Confei-

taria (UIBC), Antero José Pereira, juntamente 

com o vice-presidente da Aipan/Fundipan-SP, 

Carlos Elias Gonçalves Perregil, marcaram presença na 

realização do Congresso Anual UIBC 2019, promovido en-

tre os dias 18 e 21 de setembro, em Moscou, na Rússia, an-

fitrionado pela Russian Guild of Bakers and Confectioners 

e seu presidente, Yuri Kastsnelson, bem como por toda a 

Diretoria da entidade mundial. Além das produtivas dis-

cussões sobre a atualidade da panificação mundial, o pon-

to alto da programação do encontro foi a entrega do prê-

mio de “Melhor Padeiro do Mundo 2019” ao mâitre-boulanger 

brasileiro e diretor do SAMPAPÃO Rogério Shimura.

A homenagem – que representa a conquista do mais 

alto reconhecimento a um profissional de panificação 

em nível mundial “Esse reconhecimento foi mais do que 

justo e merecido, sendo que o prêmio, em minha opinião 

e de nossas Diretorias, deveria ter sido entregue até an-

tes para ele, em função da linda trajetória e do compe-

tente trabalho que o Rogério vem desenvolvendo há 32 

PREMIAÇÃO / PADEIRO DO ANO UIBC 2019

O

anos em prol da panificação paulista e brasileira. E, se 

contabilizarmos o período que ele trabalhou na pada-

ria de seu pai, a ‘idade’ da carreira do Rogério aumenta 

para 46 anos: realmente, é muito tempo. Mas, indepen-

Rogério Shimura, renomado mâitre-boulanger brasileiro e diretor do 
SAMPAPÃO, conquista o prêmio máximo da panificação mundial.
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COMEMORAÇÃO EM GRANDE 
ESTILO. Shimura em Moscou com 
padeiros de todo mundo (à esq.); 

com Gustaf Mabrouk, da Suécia, 
“Melhor Confeiteiro do Mundo UIBC 

2019”; com Antero Pereira e Carlos 
Perregil, do SAMPAPÃO (abaixo); e 

com a Diretoria da UIBC (à dir.)
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dente disso, ele continua igual, com todo o gás, sempre 

ativo, competente e inovador, como um jovem padeiro 

que acabou de ingressar na profissão”, comenta Antero 

José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, vice-presidente 

da UIBC e da CIPAN, e uma das pessoas que mais atuou 

junto àquela entidade internacional, divulgando o nome 

e apoiando a candidatura de Shimura no concurso, que, 

na final, disputou a posição com profissionais da Alema-

nha, Suíça, Taiwan, Islândia e Uruguai.

“QUASE NÃO ACREDITEI!”

A campanha do SAMPAPÃO em prol da candidatura de 

Rogério Shimura na disputa pelo título de “Melhor Pa-

deiro do Mundo 2019” da UIBC começou ainda em 2018, 

quando ele, merecidamente, venceu o concurso de “Me-

lhor Padeiro das Américas”, conferido pela Confederação 

Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN). E quem rece-

be esse título pela CIPAN, já é automaticamente indicado 

como finalista da eleição mundial. Daí, o SAMPAPÃO au-

xiliou Rogério na elaboração de um dossiê, com a síntese 

de sua atuação, empresarial, educacional e sindical na 

panificação, que foi encaminhado à UIBC.

O processo seguiu em frente e, no primeiro dia da FI-

PAN 2019, Rogério teve uma das mais agradáveis surpre-

sas de sua vida. “Às 7h30 da manhã, o Sr. Antero me ligou. 

Eu estava dando uma aula, e quando vi o nome dele na 

telinha do meu celular, logo imaginei que ele estava pre-

cisando de mais alguma coisa para a feira, que iria co-

meçar logo mais naquele dia. Mas, quando atendi, ele foi 

logo me dando a maravilhosa notícia da escolha de meu 

nome como ‘Melhor Padeiro do Mundo 2019’ pela UIBC. 

Aí, eu pulei de alegria: foi muito emocionante, quase não 

acreditei! A notícia logo se espalhou, e já naquela tarde 

na FIPAN, foi aquela coisa surreal, com uma multidão de 

pessoas na feira me cumprimentando pela conquista. 

Para você ter uma ideia, foram 29 amigos pedindo para 

tirar uma selfie comigo em menos de cinco minutos”, re-

lembra, super entusiasmado, Rogério Shimura.

E já na Rússia, onde esteve em setembro para receber 

a homenagem pessoalmente, a emoção foi ainda maior. 

“Sabe aquela coisa de você ouvir nosso Hino Nacional sen-

do tocado exclusivamente para você, que está ali repre-

sentando todos os padeiros do Brasil e do mundo? É incri-

velmente enaltecedor, às lágrimas vêm aos olhos e a gente 

fica sem palavras para descrever a emoção que a gente 

vive naqueles minutos”, revela, com orgulho e humildade, 

o experiente panificador e mâitre-boulanger. E como prêmio, 

também, Rogério recebeu a incumbência de preparar o pão 

do Jantar de Gala da premiação. “Com a ajuda dos padeiros 

presentes, surpreendemos os convidados com uma receita 

bem verde e amarela: um pão com açaí, castanha de caju 

e baru, ingredientes que trouxemos do Brasil, que deixou 

todos encantados”, complementa.

AGRADECIMENTO E CARINHO

Nesse momento da entrevista que concedeu à Revista IPC 

para falar sobre a conquista do título, Rogério Shimura 

faz questão de agradecer o apoio e suporte que sempre 

recebeu do SAMPAPÃO ao longo de sua brilhante carreira.

“As entidades têm, sem dúvida alguma, um papel 

muito importante no desenvolvimento da panificação 

paulistana, paulista e brasileira. Sem falar da fantástica e 

inegável participação do grande e saudoso ex-presidente 

Frederico Maia, bem como de todos aqueles que o ante-

cederam no cargo, em prol da defesa dos interesses e das 

reivindicações da nossa categoria, eu, hoje na condição 

de diretor do SAMPAPÃO, faço questão de registrar o res-

peito e admiração que tenho pelo trabalho do Sr. Antero 

– um homem de muita visão, bastante consciente e to-

talmente comprometido com nossos ideais –, bem como 

daquele dos demais membros das suas Diretorias. Somos 

uma equipe vencedora, e ainda temos muito a contribuir 

e a fazer para honrar a confiança em nós depositada pe-

los associados e por todos os panificadores do Brasil. Mui-

to obrigado a todos!”, finaliza Shimura, super animado.
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ACEITA UM 

BISCOITO?
anetones tradicionais e com recheios cremosos, 

bolos de Papai Noel e bolos-rei, tortas de nozes 

e morango, brownies no palito e torres de pão de 

ló em forma de pinheiros, pão de floco de neve e 

as mais variadas guloseimas e docinhos temáticos. Todos 

esses itens costumam vender muito e fazer um enorme 

sucesso nas padarias no Natal. Mas há uma categoria de 

produtos ainda pouco explorada pelas panificadoras, que 

podem funcionar muito bem como alternativa de presente 

e de lembrança para serem oferecidos por seus clientes às 

suas famílias e amigos: os biscoitos natalinos decorados.

“O Natal é época de união, de gostosuras, de magia, 

e também de grandes oportunidades de negócios. E es-

ses biscoitos são uma tradição que se renova e encanta 

pelas formas e decorações, ajudando a resgatar e levar 

o encantamento da festa e fazer do Natal um momento 

inesquecível”, diz Marcela Alejandra Sanchez, renomada 

professora da plataforma eduK.

FESTAS DE FINAL DE ANO / BISCOITOS NATALINOS

PA produção de 
biscoitos natalinos é 
uma excelente opção 
para você diversificar 

os a oferta de produtos 
aos clientes de sua 

padaria na festa mais 
bonita e colorida  

do ano.
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SHOW DE CORES E 
FORMAS.  
Os cookies temáticos 
agradam públicos 
de todas as idades 
e, ainda, podem ser 
terceirizados, como os 
elaborados pela Maria 
Bolo para o último 
Halloween (foto da 
página ao lado).
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Muito fáceis e rápidos de fazer, os biscoitos natalinos 

utilizam em sua receita ingredientes presentes em toda 

padaria, tais como farinha de trigo, manteiga e ovos, con-

feitados com dragées, nozes, amêndoas ou frutas secas, 

com desenhos de várias cores feitos com bicos de confei-

teiro e/ou recobertos com chocolate. 

Além disso, podem ser produzidos nos mais variados 

tamanhos, utilizando moldes com formatos variados, 

desde os redondos tradicionais, até aqueles com motivos 

natalinos, como, por exemplo, bonecos de neve, Papais e 

Mamães Noéis, homenzinhos de gengibre, duendes, pi-

nheiros e árvores de Natal e bengalas coloridas. Quanto 

à forma de comercialização, podem ser vendidos avulsos, 

acondicionados por unidade, bem como em pequenas 

quantidades, em saquinhos ou caixinhas para presente, 

ou, ainda, em composições temáticas e/ou como parte de 

cenários artísticos, decorando desde bolos convencionais 

até aqueles recobertos com pasta americana. As opções 

são inúmeras, dependendo da criatividade do confeiteiro. 

Mas o lucro e a rentabilidade da venda são garantidos.

COOKIES TERCEIRIZADOS

Sem dúvida alguma, quando o assunto são biscoitos 

temáticos, como os natalinos, o céu é o limite para a 

criatividade do time de confeiteiros de sua padaria. Mas 
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Existem muitas histórias sobre a origem dos biscoitos de 

Natal. As mais antigas e tradicionais falam especificamente 

daqueles de gengibre e mel, que são os principais ingredien-

tes dos pequenos homenzinhos natalinos. Uma delas remete 

ao Século 15, na Europa, onde já havia a tradição de construir 

casas e bonequinhos de pão de mel para serem presenteados 

às crianças durante os festejos de final de ano. Esse relato, 

aliás, inspirou mais tarde os irmãos Grimm a criarem a famo-

sa história de João e Maria. 

Para os alemães, eles surgiram nos conventos e mosteiros 

também na Idade Média. Desde então, as famílias se reúnem 

para fazer os famosos biscoitinhos, que servem de ornamento 

para os pinheiros e são devorados após a ceia. Já para os nórdi-

cos, a tradição nasceu na Escandinávia, no ano de 1875. Conta-

-se que lá uma velha senhora assou um grande biscoito no for-

mato de homenzinho, com boca, olhos e botões confeitados. 

No entanto, aconteceu que, ao abrir o forno, o biscoito pulou 

da fôrma e saiu correndo pela janela. E é a famosa professora 

de confeitaria e grande estudiosa da profissão Janaína Suco-

nic, quem conta o final dessa história: “Enquanto escapava, o 

homenzinho dizia: ‘Corram, corram! Corram o mais rápido que 

puderem! Vocês não podem me pegar. Eu sou o homem de 

biscoito!’ Durante sua jornada ele foi encontrando mais pes-

soas e animais famintos, mas ele sempre conseguia escapar e 

cantando uma bela canção”, descreve a chef-pâtissier.

Na Inglaterra, por sua vez, conta-se que tudo começou 

quando, numa festa de Natal, a Rainha Elizabeth I ordenou 

que se servissem no tradicional “Chá das Cinco” cinco ho-

menzinhos de pão de mel e gengibre, retratando cada um de 

seus convidados. Já na Itália, dizem que a receita nasceu du-

rante uma visita do bispo de Milão à pequena comuna de Sa-

ronno. Um jovem casal resolveu preparar biscoitos para agra-

dá-lo, mas como exageraram no açúcar, o jeito foi adicionar 

pedaços de amêndoas amargas à mistura, para equilibrar o 

sabor. O cardeal gostou tanto do resultado que os abençoou, 

desejando um longo e feliz casamento.

Por fim, para os norte-americanos a tradição dos biscoitos 

natalinos ganhou popularidade na década de 1930, quando 

as crianças, além de ajudar a prepará-los, ofereciam alguns 

ao Santa Claus – como é conhecido o Papai Noel por lá –, jun-

tamente com um copo de leite, aprendendo desde cedo uma 

importante lição de gentileza e gratidão. Há, inclusive, quem 

credite aos biscoitos a forma “rechonchuda” do Velho Noel. F
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caso você não queira sobrecarregá-la com a produção 

desses itens numa época sabidamente corrida como a 

das festas de final de ano, a boa notícia é que você pode 

terceirizá-la a alguma empresa especializada, com mui-

ta segurança, qualidade de produto, prazos de entrega 

respeitados à risca e, se quiser, até com sofisticação, 

capaz de transformar algo simples como um biscoito, 

num presente ou lembrança refinada para os clientes de 

sua panificadora agradarem seus familiares e os amigos 

mais queridos.

Uma dessas empresas é a Maria Bolo Doçaria, loca-

lizada no coração do bairro nobre de Moema. Ali, sua 

simpática proprietária, a empresária Elisabeth Giraldi 

Di Calia, comanda uma equipe muito bem treinada de 

profissionais especializados na fabricação de verdadei-

ras obras de arte, como bolos, doces, sobremesas e gu-

loseimas maravilhosas, entre eles cookies bem diferentes 

daqueles encontrados no mercado, com altíssimo poten-

cial de venda. 

“Até há pouco tempo, trabalhávamos exclusivamente 

para atendimento das necessidades de comercialização 

de nossa casa. Mas recebemos um pedido de uma rede de 

docerias com três lojas em shoppings para fabricarmos 

cookies temáticos para o último Halloween, e resolvemos 

encarar o desafio. Nós cuidamos da produção, entrega-

mos à rede cliente, que os acondicionou em embalagens 

customizadas com a logo e a marca da rede. E o sucesso 

foi tanto, que essa experiência-piloto já está nos animan-

do a passar a atender a outros clientes, como as pada-

rias”, comemora Elisabeth.

COMO SURGIU A TRADIÇÃO  
DOS BISCOITOS DE NATAL

FESTAS DE FINAL DE ANO / BISCOITOS NATALINOS
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No entanto, ela avisa que os biscoitos da Maria Bolo 

são produzidos totalmente de maneira artesanal, sem a 

utilização de quaisquer maquinários, com pintura indi-

vidual à mão e acabamento em glacê, o que faz, natural-

mente, com que eles custem um pouco mais caro. Mas 

nada impraticável para a venda nas panificadoras em que 

o público está disposto a pagar por diferenciação. 

“Na prática, cada uma dessas peças, embora repli-

cada em quantidades variadas, é uma criação única, o 

que não a enquadra, sabemos disso, na categoria dos 

itens ‘baratos’. Contudo, em escala de produção, conse-

guiríamos chegar até o valor de R$ 5 por unidade para 

venda aos panificadores, com a sugestão de que sejam 

repassados aos clientes finais pelo preço de R$ 11, como 

acontece aqui em nossa loja, onde, aliás, eles são tops 

na preferência do público. Ou seja, o lucro é de mais de 

50%”, explica a empresária. “E como são muito vistosos – 

mas, em função de suas próprias características, muito 

frágeis ao manuseio –, recomendamos que os biscoitos 

sejam colocados dentro das vitrines das lojas e/ou ofe-

recidos aos clientes das padarias em latas ou caixinhas 

bem bonitas, o que, aliás, aumenta o potencial de eles 

serem transformados em delicadas opções de lembran-

cinhas para serem  presenteadas no Natal, por exem-

plo”, deixa a dica a proprietária da Maria Bolo.

AUMENTANDO AS CHANCES. Os panetones são campeões de 
venda no final do ano. Mas os biscoitos natalinos também podem 

ser um bom reforço no time.
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Uma referência histórica da Idade Média, fala da receita dos 

befanotti ou befanini della Lucchesia, que são biscoitos aman-

teigados, aromatizados artesanalmente com cascas de laranja 

e de limão raladas, produzidos com moldes em formato de sím-

bolos do Natal, ainda hoje entregues como sinal de boa sorte, 

em rústicas cestinhas de vime, aos meninos e meninas que se 

comportaram bem durante o ano inteiro na província de Lucca 

(daí o nome “Lucchesia”), belíssima região da Toscana, na Itália, 

no Natal e, ainda, na noite entre 5 e 6 de janeiro – a “Noite da 

Epifania” –, para celebrar a visita da Befana, uma personagem 

do folclore italiano, semelhante a São Nicolau, o Papai Noel. De 

acordo com a tradição, a Befana é uma mulher muito velha, que 

voa em uma vassoura desgastada, como uma espécie de bruxi-

nha do bem. Por terem uma longa duração e poderem ficar fora 

de refrigeração, esses biscoitos são utilizados até hoje para en-

feitar árvores e arranjos natalinos que ficam muito charmosos.

A receita a seguir é de um tipo especial e muito famoso de be-

fanotto originário da região de Lucca, no coração da Toscana. 

Ela foi extraída do livro “O grande livro da verdadeira culinária da 

Toscana”, de Paolo Petroni. Confira e replique na sua padaria!

BEFANOTTI DELLA LUCCHESIA

INGREDIENTES

¡ 500 g de farinha de trigo

¡ 300g de açúcar

¡ 150g de manteiga

¡ 3 ovos

¡ 1 copo pequeno de rum (ou de essência da bebida, se os 

befanotti forem servidos às crianças)

¡ Cascas de 2 laranjas

¡ Meio copo de leite

SÓ PARA AS CRIANÇAS 
COMPORTADAS

¡ Um tablete de fermento biológico

¡ Uma pitada de sal

PARA A DECORAÇÃO

¡ Um ovo para pincelar os biscoitos

¡ Dragées coloridos

¡ Confeitos de açúcar

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

A massa deve ser misturada numa batedeira planetária, ou, se 

o confeiteiro preferir, também pode ser preparada à mão, o que, 

entretanto, vai dobrar o tempo de fabricação dos biscoitos.

1. Sobre a bancada de trabalho, faça um monte com a fari-

nha de trigo misturada ao fermento.

2. Abra um buraco no centro do monte e adicione o açúcar, 

uma pitada de sal, a casca de laranja ralada e a manteiga 

cortada em pedaços pequenos.

3. Em separado, misture rapidamente a manteiga com os 

ovos e o rum (ou essência), e adicione o leite somente se 

a massa estiver muito difícil de trabalhar. 

4. Deixe a massa descansar na geladeira por pelo menos 

uma hora.

5. Estenda a massa com um rolo sobre uma placa bem enfa-

rinhada, deixando-a com uma espessura de 4mm a 5mm.

6. Corte a massa usando seus moldes favoritos; pinheiros, 

estrelas, meias da Befana, homenzinhos, pequenos ani-

mais etc. Um toque rústico no acabamento dos befanotti 

também faz parte da magia artesanal do biscoito. Em ou-

tras palavras, certo grau de irregularidade nos formatos é 

perfeitamente admissível.

7. Pincele os biscoitos com ovo batido, decore-os com os 

dragées e os confeitos.

8. Asse em forno pré-aquecido a 180°C por 15 a 20 minutos.

RENDIMENTO

Uma receita serve até 6 pessoas.

FESTAS DE FINAL DE ANO / BISCOITOS NATALINOS
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PÃO É MESMO  
TUDO DE BOM!

mbora as padarias brasileiras sejam, sem dúvi-

da, alguma, modelos para o mundo, o consumo 

per capita de pão é, ainda muito baixo em nosso 

País. As estimativas são desencontradas, mas as 

mais otimistas falam em 34 quilos por habitante, o que 

nos deixa anos luz dos números da Organização Mundial 

Saúde (OMS), que estabelece a média entre 50 e 70 quilos 

por ano o consumo ideal per capita de pão. Em outras pa-

lavras, anos luz também da média de consumo da Rússia, 

onde cada pessoa come cerca de 120 quilos de pão por 

ano, e do Marrocos, cujo consumo por habitantes beira 

os 100 quilos por ano, muito próxima de alguns países 

vizinhos aqui na América Latina, como é o caso do Chile, 

que ostenta a marca de 93 quilos de pão por habitante/

ano. E o fato preocupante é que, mesmo entre esses paí-

ses “campeões” já se observa uma tendência de queda no 

consumo do alimento.

Muito desse problema se deve a campanhas maldosas 

– ou, no mínimo, equivocadas –, que buscam vilanizar o 

pão e as substâncias presentes nos derivados do trigo em 

geral, atribuindo-lhes pechas de produtos que fazem mal 

à saúde. Entre essas últimas, o glúten tem sido o principal 

alvo dessas ações. 

Mas, quando se pede a opinião de médicos, eles recei-

COMEMORAÇÃO / DIA MUNDIAL DO PÃO

E

tam uma dose de cautela antes de condenar o glúten por 

esses problemas. “Não há evidência científica de ponta 

que mostre que a retirada do glúten beneficie quem não 

tem uma doença diagnosticada, como a celíaca”, afirma 

o nutrólogo e pediatra Mauro Fisberg, professor da Escola 

Paulista de Medicina (Unifesp). 

Ele explica que é difícil descobrir a causa de queixas 

como dor abdominal, estufamento e sensação de mal-

-estar após comer. “São sintomas que podem ser relacio-

nados a vários tipos de patologia. Em algumas pessoas, a 

ansiedade, por exemplo, leva a cólicas, náusea e até vômi-

tos. O glúten pode ser um dos elementos de sensibilidade, 

Várias iniciativas 
no mês em que se 
comemora o Dia 
Mundial do Pão 
buscam estimular o 
consumo do alimento 
mais tradicional dos 
brasileiros e do planeta.
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O PÃO, BRILHANDO 
COMO ESTRELA

O dia 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão. Para ce-
lebrar a data o SAMPAPÃO comemorou o Dia Mundial 
do Pão com a sua tradicional distribuição de pães em 
frente ao prédio da FIESP, na Av. Paulista.  O evento tam-
bém marcou a comemoração oficial do Dia Mundial da 
Alimentação. Ao todo, foram distribuídos 30 mil pães 
franceses à população, em kits contendo outros brindes 
e folhetos explicando os benefícios do pão, elaborados 
pelo SAMPAPÃO.

Ainda no pique da festa, no dia 27 de outubro, no Ibi-
rapuera, aconteceu a terceira edição da prova pedestre 
“Corrida do Trigo”, que contou com a participação de um 
número recorde de atletas, em corridas e caminhadas ao 
longo de 4 e 8 quilômetros, e a organização e o supor-
te de várias entidades, entre elas, é claro, o SAMPAPÃO, 
bem como de várias empresas patrocinadoras.

Na próxima edição da Revista IPC, traremos a cober-
tura completa de ambos os eventos. Aguarde!

assim como o estresse, a falta de alimentação adequada e 

o baixo consumo de verduras e frutas”, esclarece Fisberg.

Nesse caso, exagerar nas refeições é outro fator que 

prejudica o sistema digestivo. “Quem sente estufamen-

to, por exemplo, pode estar comendo demais. Qualquer 

excesso alimentar leva à sensação de empachamento e 

de má digestão”, afirma, por sua vez, o endocrinologista 

Marcello Bronstein, professor da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo.

Outra “responsabilidade” atribuída ao glúten e, por 

tabela, ao pão, é que eles “engordam”. Quem se alinha 

ao esforço de derrubar esse mito e esclarecer a popula-

ção sobre o tema é o professor de educação física Marcio 

Atalla, que ficou famoso por colocar celebridades, como 

o jogador de futebol Ronaldo, em forma no quadro “Me-

dida Certa”, do Fantástico. Para ele, o que faz a diferença 

para ter uma vida mais saudável é ser fisicamente ativo 

e se alimentar bem, sem excluir nenhum alimento, mui-

to menos os carboidratos. “O glúten não é o culpado pelo 

sobrepeso das pessoas. A alimentação do brasileiro, hoje, 

tem muito sal e açúcar, grande quantidade de gordura e 

baixo teor de fibras. Por isso as pessoas se sentem pesa-

das e inchadas”, deixa claro.

PARA ESTIMULAR O CONSUMO

Objetivando jogar ainda mais luz sobre o assunto, o 

SAMPAPÃO, juntamente com a Abitrigo, a Abimapi e a ABIP 

já há muito tempo lançaram e mantêm no ar na internet 

uma plataforma digital para combater a desinformação 

sobre o consumo de glúten. A plataforma “Glúten: Con-

tém Informação” (www.glutenconteminformacao.com.br) 

apresenta dicas, entrevistas e reportagens, todas chance-

ladas por profissionais de renome em medicina, nutrição e  

nutrologia.

Para fortalecer esse esforço, mais recentemente o 

SAMPAPÃO resolveu lançar, juntamente com agência 

Clarita, uma campanha publicitária para incentivar o 

consumo do pão entre os brasileiros, colocando-o como 

protagonista. Embalada no conceito “Pão é Tudo de Bão”, 

a iniciativa contou com a divulgação de um filme para TV, 

com um jingle cativante, veiculado em horário nobre nos 

intervalos comerciais das TVs Globo, Band, Record e SBT, 

além de spots transmitidos nas faixas de FM pelas nas rá-

dios Band, Nativa, Nova Brasil e Transcontinental. A ação 

integrou ainda a distribuição de peças de mídia exterior, 

incluindo cartazes para afixação nas padarias, banners e 

ações na internet, tais como interações em redes sociais. 
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EM NOME DA 
CONVENIÊNCIA 

E DA COMODIDADE
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A

A oferta aos clientes de refeições pré-prontas e porcionadas 
é uma das tendências mais fortes do momento. Saiba por 

que e como nadar de braçada nessa onda.

ntigamente, a gente costumava dizer 

que tempo é dinheiro. Hoje, para quem 

quer atender e garantir satisfação to-

tal aos clientes de sua padaria, mais do 

que o aspecto financeiro, é necessário mirar na 

conveniência. O consumidor mudou, e as pesso-

as estão tendo cada vez menos tempo para fazer 

suas refeições de maneira saudável, principal-

mente aquelas fora do lar. Como reflexo disso, os 

diversos apps e serviços de entregas de refeições 

pré-prontas e porcionadas – que podem ser aque-

cidas com a ajuda de um simples micro-ondas 

em casa ou no escritório – vêm ganhando cada 

vez mais espaço no mercado. 

Não, não estamos falando das tradicionais 

marmitas e “quentinhas”, e, sim, de refeições de 

alta qualidade e com muito sabor – produzidas 

de acordo com a legislação sanitária e, por isso, 

dentro dos mais rigorosos e estritos controles de 

higiene, manipulação, processamento e transpor-

te de alimentos – pelas quais as pessoas andam 

cada vez mais dispostas a pagar, porque a gastro-

nomia de qualidade nunca esteve tão em evidên-

cia quanto nos dias atuais.

EXPERIÊNCIAS SABOROSAS

Assim, muito mais do que comida, a ideia é pro-

porcionar experiências saborosas para os clien-

tes, elaboradas a partir de produtos frescos, em 

porções exatas e nutritivas, sempre com muita 

praticidade e comodidade. Comodidade essa, 

aliás, que pode começar, é claro, na forma como 

é feito o pedido. Quem aí já se antecipou e dis-

se “pelo site, aplicativo, Facebook ou Whatsapp 

da padaria”, além de “pelos serviços de entrega”, 

como UberEats e Rappi, acertou, e já mostra que 

entendeu a proposta. 

E, sim, por Deus, abandone de vez aquela ideia 

antiga, obsoleta e totalmente anacrônica para os 

dias atuais de que “delivery por meio do uso de 

apps de serviços de entrega sai caro”, porque a 

gente está falando aqui de conveniência e como-

didade para o cliente, percebe?! Você sabe muito 

bem que dá para precificar um produto conside-

rando esses fatores, resguardando a sua margem 

sem aviltar o custo para o cliente, que pode até 

dividir o custo da entrega com você, desde que, é 

claro, ele seja previamente avisado de um eventu-

al e pequeno valor adicional. 

Acredite, ele vai compreender, porque sabe 

que conveniência e comodidade têm preço, e, 

não dá para vender um prato entregue em casa 

ou no escritório pelo mesmo valor que ele é ven-

dido no balcão ou nas mesas do restaurante da 

padaria. Ou, às vezes, até dá, considerando que, 

na equação final, a tendência de escala, turbi-

nada pelo aumento do volume das vendas do 

estabelecimento, pode tornar isso perfeitamen-

te possível. Questão de gestão, planejamento e 

lógica, até porque você vai precisar estruturar 

adequadamente o seu sistema de vendas (di-

mensionamento de compras, estoques, equipe 

da padaria etc.) para suportar esse aumento na 

demanda.

A CHAVE DA FIDELIZAÇÃO

E compreendeu mais ainda esse objetivo o pani-

ficador que também compreendeu algumas coi-

sinhas básicas. Primeiro, as receitas precisam ser 

escolhidas por meio de pesquisas entre os clien-
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tes, considerando, ainda, as tendências mais for-

tes de mercado, como a da saudabilidade e a do 

veganismo, por exemplo. 

Depois, o consumidor escolhe aquela que 

preferir e recebe onde quiser, embalada com ex-

tremo cuidado e algumas “carícias” extras, como 

talheres de plástico de boa qualidade, sal e tem-

peros em sachês e até uma sobremesa grátis, 

sempre dentro da mesma pegada da tendência: 

nada de mandar para ele doces altamente açu-

carados ou com ingredientes não orgânicos para 

um diabético, celíaco, ou alguém adepto do fit-

ness ou que está fazendo algum tipo de dieta de 

emagrecimento. 

Por isso, vale a pena pesquisar e perguntar 

isso para o cliente antes de oferecer a cortesia, 

para que ela chegue até ele customizada, en-

tendeu? Não custa nada e, com as ferramentas 

da internet e redes sociais, isso é muito fácil de 

fazer, por meio de respostas no Face e/ou preen-

chimento de um simples questionário de prefe-

rências e perguntas gerais sobre algum tipo de 

restrição alimentar. E, claro, vai favorecer sua 

imagem e “pegar” muito bem no conceito do con-

sumidor, fidelizando-o ao seu estabelecimento. 

Não tem erro!

ASSINATURAS & PROMOÇÕES

Indo mais além, a entrega porcionada acaba 

gerando economia aos clientes – e para sua pa-

daria também –, já que eles recebem apenas a 

quantidade necessária de ingredientes para 

aquele prato, específico, evitando desperdícios. E 

há, ainda, a opção de assinatura, já largamente 

explorada por algumas empresas especializadas, 

por meio da qual o cliente escolhe porções para 

duas, três, quatro pessoas, variando as receitas 

a cada 15 dias, por exemplo, de acordo com o 

plano que ele assinar.

Complementarmente, algumas dicas valio-

sas para quem quer ingressar no universo de 

infinitas possibilidades ligado à oferta das re-

feições pré-prontas e dos produtos porcionados 

são coisas bem manjadas, como investir na di-

vulgação da sua marca (ter um site atualizado 

e marcar presença nas redes sociais são cuida-

dos absolutamente indispensáveis, até porque, 

como diz aquela máxima “quem não é visto não 

é lembrado”), além de entregar sempre novida-

des no cardápio – como combos especiais, por 

exemplo –, fazer promoções constantes, e, ain-

da, oferecer cupons de descontos para compras 

futuras.  Qual cliente não gosta disso? Toman-

do tais atitudes, as chances de ele gastar mais 

no seu estabelecimento, por consequência, são 

maiores. Sem contar com o principal: isso tudo 

vai estreitar os laços com seu público, que é tudo 

o que você quer, não é mesmo?! 

PODE ATÉ SER SIMPLES. 
Muito mais do que comida, 
a ideia é proporcionar 
experiências saborosas e 
adequadas aos clientes.
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BEM-VINDA À MAIORIDADE,
ESCOLA IDPC!

oi uma longa trajetória até chegar aqui: a Esco-

la IDPC está completando 18 anos de atividades. 

E, durante esse caminho, a unidade de ensino do 

SAMPAPÃO exibe, com orgulho, um portfólio inve-

jável de múltiplas realizações. Alguns números, por si sós, 

são impressionantes mais do que eloquentes: ao longo 

desses 216 meses de funcionamento, perto de 25.000 alu-

nos passaram por seus bancos, oficinas e cursos técnicos 

de longa e curta duração, o que dá uma média de quase 

1.400 pessoas que se beneficiaram com os ensinamentos 

e práticas propagados por ela. 

Mas, o que na verdade conta mesmo é que, durante 

todo esse tempo também, a Escola IDPC transformou vi-

das para melhor, dando oportunidade a toda essa valo-

rosa gente de se profissionalizar e de evoluir na carreira, 

encontrar seu digno lugar no mercado de trabalho, ainda 

ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

F
mais num país que, como infelizmente sabemos, ainda 

tem milhões e milhões de trabalhadores desempregados.

E o fato curioso, é que esse condão mágico da escola 

começou a se materializar mesmo antes de sua inaugu-

ração oficial, quando, ainda no final da década de 1990, o 

saudoso ex-presidente das entidades, Frederico Maia, in-

cumbiu suas Diretorias a começarem a dar forma ao pro-

jeto de criação de uma unidade de ensino de panificação, 

aos moldes das mais completas e atualizadas do planeta. 

ESFORÇO QUE VALE

A primeira providência nesse sentido foi elaborar o ante-

projeto do Instituto do Desenvolvimento de Panificação 

e Confeitaria (IDPC), apresentado sob a forma de uma 

carta-consulta ao Comitê Operativo do Programa de Ex-

pansão da Educação Profissional (Proep), do Ministério 

Escola IDPC completa 18 anos de atividades e reforça seu compromisso 
com a educação para o futuro. 

TEMPO DE COMEMORAR. 
Os 18 anos da Escola 
IDPC foram marcados por 
grandes realizações.S
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da Educação e Cultura, o MEC. O documento foi encami-

nhado ao órgão no dia 12 de janeiro de 2000, e a aprova-

ção chegou, por fax, na noite do dia 16 de março de 2001. 

Algum tempo depois, vencidos os trâmites burocráticos, 

o convênio para a formalização da Fundação para o De-

senvolvimento da Indústria de Panificação e Confeitaria 

(Fundipan), que viabilizou a criação da Escola IDPC, foi 

assinado pelo então ministro da Educação, Paulo Renato 

Souza, na manhã do dia 3 de setembro de 2001.

E o que veio a seguir é uma bonita história, já bastan-

te conhecida. Hoje, a Escola IDPC é referência nacional 

e internacional de ensino voltada à qualificação, requa-

lificação, reciclagem, formação e treinamento de jovens 

e adultos para a atividade de panificação, um setor im-

portantíssimo para a economia do Brasil, e que emprega 

milhares de pessoas anualmente no País.

Sim, todo o esforço valeu e continua valendo muito 

a pena. Tanto que, ao longo desses 18 anos completados 

agora em setembro, a Escola IDPC passou por inúmeros 

aperfeiçoamentos e transformações, sempre com o ob-

jetivo de evoluir e se atualizar. Uma das mais recentes, 

aliás, foi anunciada na última edição da Revista IPC: a 

reformulação completa da grade de seu Curso Técnico 

em Panificação, para adequá-la aos novos tempos, às no-

vas realidades do mercado e, claro, às novas demandas 

do setor de panificação e confeitaria, atendendo, inclu-

sive, a uma exigência do Ministério da Educação (MEC) 

nesse sentido. 

Dezoito anos! É hora, então, de comemorar a entrada 

em sua “maioridade”. Vida longa à Escola IDPC: você é 

jovem e, com toda a certeza, tem um longo futuro pela 

frente!

ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Conheça a história de Ricardo 

Bauab Dauar, ex-aluno da Escola 

IDPC e hoje empreendedor do ramo 

de panificação.

Revista IPC: Dauar, como foi que a 
Escola IDPC entrou em sua vida?
Sempre digo pra todo mundo, que a 
nossa vida aqui na Terra é muito curta 
pra gente fazer uma coisa só. Movi-
do por essa premissa, eu, que era um 
advogado e professor de Direito bem-
-sucedido, resolvi abandonar a profis-
são depois de 20 anos para abraçar a 
gastronomia. Meu primeiro empreen-
dimento foi como dono de um restau-
rante árabe no Rio Grande do Sul, por-
que tenho descendência sírio-libanesa. 
Quando voltei para São Paulo, incen-
tivado pelo meu saudoso pai, resolvi 
estudar panificação, porque as mas-
sas eram meu “calcanhar de aquiles”. 
E, depois de muito pesquisar – porque 
eu queria uma entidade de ensino séria –, cheguei até a 
Escola IDPC, onde encontrei professores experientes e 
comprometidos, além de uma estrutura completa, tanto 
nas salas de aulas quanto nas oficinas. E foi assim que me 
matriculei no Curso Técnico de Panificação.

E como foi sua experiência lá?
Muito boa! Além do conteúdo técnico, 
obtive ali preciosas dicas e orientações 
dos professores na área de empreen-
dedorismo na panificação. Essas lições, 
aliás, mudaram novamente a direção de 
minha vida profissional, e me ajudaram 
muito naquilo que eu faço atualmente.

Você montou uma padaria?
Na verdade, ainda não. Hoje, sou pro-
prietário de uma pequena indústria – a 
Dauar Panificação –, que fornece uma 
diversificada linha de pães para estabe-
lecimentos como hamburguerias e pe-
quenos mercados, entre outros clientes. 
Faço pão italiano, australiano, ciabattas, 
panetones e muitas outras coisas. 

E qual sua mensagem para aqueles 
que estão pensando em seguir os 
seus passos?
Bem, seja sempre versátil e disposto a 
encarar mudanças na sua vida; não es-

pere nada de ninguém: faça você mesmo; seja lá o que for 
fazer, faça com amor e dedicação; ouça as pessoas que te 
cercam e trate-as sempre com educação; e, o que é fun-
damental, cuide de sua qualidade de vida, porque ela não 
se resume só a dinheiro e trabalho.

PORQUE MUDAR É PRECISO

DAUAR. Mude sempre e 
comprometa-se com o seu 

trabalho, mas não esqueça nunca 
da sua qualidade de vida.
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ESCOLA IDPC / CURSO DE FICHA TÉCNICA

Escola IDPC @escola idpc (11)  98658-4519

Obs.: As datas e horários poderão sofrer alterações. As turmas poderão ser 
canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos. Para não perder 
a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva. Obedecemos a 

ordem de ligação dos interessados.

Maiores informações e inscrições: Secretaria – I.D.P.C.
Endereço: Rua Santo Amaro,313 – Bela Vista – Centro

Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: secretaria@fundipan.org.br / Site: www.sindipan.org.br

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2019!

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

Pães Internacionais (12h) 04/11 à 06/11 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30

Interpretação de Laudo de Farinha (8h) 04/11 à 05/11 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30

Atendimento ao Cliente (15h) 04/11 à 08/11 Seg. à Sex. 15h às 18h

Especial de Panetone (12h) 04/11 à 07/11 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30

Brigadeiro Gourmet (12h) 04/11 à 07/11 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30

Técnica da Glaçagem (09h) 04/11 à 06/11 Seg. à Qua. 9h às 12h

Tábuas de Frios (3h) 07/011 Qui. 9h às 12h

Especial de Biscoito Nataltino (8h) 07/11 à 08/11 Qui. à Sex. 8h30 às 12h30

Doces para a Ceia de Natal (12h) 11/11 à 13/11 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30

Especial de Panetones (12h) 11/11 à 13/11 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30

Tortas de Vitrine (12h) 11/11 à 13/11 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30

Fermentação Natural (16h) 11/11 à 14/11 Seg. à Qui. 14h30 às 18h30

Doces para a Ceia de Natal (12h) 11/11 à 13/11 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30

Especial de Biscoito Nataltino (8h) 11/11 à 12/11 Seg. à Ter. 14h30 às 18h30

Cheesecake Natalino (8h) 11/11 à 12/11 Seg. à Ter. 17h30 às 21h30

Pães Funcionais com Fibras (8h) 13/11 à 14/11 Qua. à Qui. 14h30 às 18h30

Especial de Biscoito Nataltino (8h) 13/11 à 14/11 Qua. à Qui. 17h30 às 21h30

Tábuas de Frios (3h) 14/nov Qui. 9h às 12h

Pães Orgânicos (8h) 21/11 à 22/11 Qui. à Sex. 14h30 às 18h30

Festival de Brownie (8h) 21/11 à 22/11 Qui. à Sex. 14h30 às 18h30

Especial de Biscoito Nataltino (8h) 21/11 à 22/11 Qui. à Sex. 14h30 às 18h30

Qualidade do Pão Francês (20h) 25/11 à 29/11 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30

Básico de Salgados (20h) 25/11 à 29/11 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30

Naked Cake (9h) 25/11 à 27/11 Seg. à Qua. 9h às 12h

Especial de Panetones (12h) 25/11 à 27/11 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30

Massas Recheio e Coberturas (9h) 25/11 à 27/11 Seg. à Qua. 15h às 18h

Bolos Secos (12h) 25/11 à 28/11 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30

Pão de Mel Personalizado (4h) 28/nov Qui. 8h30 às 12h30

Tábuas de Frios (3h) 29/nov Sex. 9h às 12h

Macaron (8h) 28/11 à 29/11 Qui. à Sex. 14h30 às 18h30

N
O

V
E

M
B

R
O

Doces para a Ceia de Natal (12h) 02/12 à 04/12 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30

Cheesecake Natalino (8h) 02/12 à 03/12 Seg. à Ter.. 8h30 às 12h30

Especial de Panetones (12h) 02/12 à 04/12 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30

Especial de Panetones (12h) 02/12 à 03/12 Seg. à Ter.. 15h às 18h

Pão de Mel Personalizado (4h) 02/12 à 04/12 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30

Especial de Biscoito Nataltino (8h) 05/12 à 06/12 Qui. à Sex. 8h30 às 12h30

Especial de Biscoito Nataltino (8h) 05/12 à 06/12 Qui. à Sex. 14h30 às 18h30

Petit Gateau (4h) 05/12 à 06/12 Qui. à Sex. 14h30 às 18h30

Doces para a Ceia de Natal (12h) 02/12 à 05/12 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30

Especial de Panetones (12h) 02/12 à 05/12 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30

D
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E
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ESCOLA IDPC / GOURMET

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

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

PUROS, NATURAIS  
E MUITO VENDÁVEIS

Fotos Cláudio Lira

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Fazer o mise-en-place.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Misturar por 8 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 4 minutos velocidade rápida (2), ou até 

formar o ponto de véu.

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

Ingredientes: Farinha de Trigo Orgânica, Água, Fermento 
Natural, Uva Passa Orgânica, Manteiga Orgânica e Sal Orgânico.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. 
CONTÉM GLÚTEN.

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 109kcal = 458kJ 5%
Carboidratos 34g 8%
Proteínas 2,4g 3%
Gorduras Totais 0g 1%
Gorduras Saturadas 0g 0%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1g 42%
Sódio 1.014mg 42%

A fabricação de pães orgânicos é uma tendência 
que veio para ficar nas padarias.

RENDIMENTO: 5 PÃES COM 500G CADA.

PÃO ORGÂNICO 
COM UVAS 
DESIDRATADAS

Informação Nutricional Porção com 100g (1 Fatia)

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

Farinha de Trigo Orgânica 1.000g 100%
Fermento Natural 400g 40%
Uvas Desidratadas 300 30%
Sal 20g 2%
Manteiga 10g 1%
Água 600g +60%
TOTAL 2.330g 233%

7. Adicionar as frutas secas.
8. Deixar descansar por 30 minutos.
9. Dividir a massa em partes com 400g cada.
10. Bolear.
11. Descansar por 30 minutos.
12. Modelar.
13. Fermentação.

14. Fornear com vapor em forno de lastro a temperatura de 200ºC por 
aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, o forneamento 
deverá ser de 5 minutos sem vapor para secar o pão.

OU

15. Fornear com vapor em forno turbo a temperatura de 170ºC por 
aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, o forneamento 
deverá ser de 5 minutos sem vapor para secar o pão.
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

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

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:  REFORÇO
1. Fazer o mise-en-place.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na 

masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Adicionar os ovos e a água aos poucos.
5. Misturar por 8 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 4 minutos velocidade rápida (2), ou até 

formar o ponto de véu.
7. Adicionar as bananas passas.
8. Deixar descansar por 30minutos.
9. Dividir a massa em partes com 500g cada.
10. Bolear.

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

Ingredientes: Farinha de Trigo Orgânica, Água, Fermento 
Natural, Banana Passa Orgânica, Açúcar Mascavo Orgânico, 
Manteiga sem Sal Orgânica, Cacau em Pó Orgânico, Ovos 
Orgânicos, Leite Integral Orgânico, Café em Pó Solúvel Orgânico 
e Sal Orgânico.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, LEITE, DERIVADOS DE TRIGO E 
LEITE. CONTÉM GLÚTEN.

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 160kcal = 672kJ 8%
Carboidratos 24g 8%
Proteínas 4,4g 6%
Gorduras Totais 4,1g 7%
Gorduras Saturadas 2g 9%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 2,5g 104%
Sódio 50mg 2%

RENDIMENTO: 5 PÃES COM 500G CADA.

PÃO ORGÂNICO 
DE CACAU COM 
BANANAS SECAS

Informação Nutricional Porção com 50g (1 Fatia)

ESPONJA

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

Farinha de Trigo Orgânica 400g 40%
Água 300g 30%
Fermento Natural 200g 20%
TOTAL 900g 90%

ESPONJA

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

Farinha de Trigo Orgânica 600g 60%
Açúcar Mascavo 250g 25%
Bananas Passas 250g 25%
Manteiga sem Sal 200g 20%
Cacau em Pó 200g 20%
Ovos 180g 18%
Leite Integral 120g 12%
Café Instantâneo 10g 1%
Sal 10g 1%
Água 220g 22%
TOTAL 2.040g 204%

11. Descansar por 30 minutos.
12. Modelar.
13. Fermentação.
14. Fornear com vapor em forno de lastro a temperatura 

de 200ºC por aproximadamente 20 minutos. Após esse 
tempo, o forneamento deverá ser de 5 minutos sem vapor 
para secar o pão.

OU

15. Fornear com vapor em forno turbo a temperatura de 
170ºC por aproximadamente 20 minutos. Após esse 
tempo, o forneamento deverá ser de 5 minutos sem vapor 
para secar o pão.
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SANTA MARINA 

audades dos clientes e da freguesia fiel, dos 

amigos, do ponto que é muito bom, ou, então, 

uma prodigiosa combinação de todos esses fa-

tores. Muitas vezes, é isso que leva muitos pani-

ficadores com larga experiência no mercado a resolverem 

retomar os negócios de uma casa que venderam no passa-

do. E esse, objetivamente, é o caso da Padaria Santa Mari-

na, localizada na Av. Diederichsen, 1.203, na Vila Guarani, 

bairro do Jabaquara, na Zona Sul da capital paulista, que 

funciona de domingo a domingo, das 5h30 às 22h00.

“A padaria existe, aqui neste mesmo lugar, desde 1960. 

Meu pai, Francisco Ventura, a comprou em 1984, e nela 

ficou até 2015, quando decidiu vendê-la, porque queria 

descansar um pouquinho depois de tantos anos de traba-

lho no ramo. Ele é português de Bragança, veio de Portu-

gal aos 15 anos, e sempre atuou na panificação. Mas esse 

‘descanso’ durou pouco: em março deste ano, ele resol-

veu voltar à antiga casa, pela qual tinha – e efetivamente 

ainda tem – um carinho todo especial, além de muitas 

S

Localizada num 
dos bairros mais 
prestigiosos da 
Zona Sul de São 
Paulo, a Padaria 
Santa Marina voltou 
recentemente 
às mãos de 
seus antigos 
e tradicionais 
proprietários.

DE VOLTA À  
ANTIGA CASA

boas lembranças, principalmente ligadas à evolução do 

bairro”, conta Marcos Ventura, que, hoje, divide o coman-

do da padaria com Francisco e o sócio Daniel Vieira.

A MÃO DO DONO

Modernizada por uma reforma realizada pelos antigos 

proprietários em 2017 – que a elevou de uma panificado-

Fotos Tadeu Sakagawa
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SANTA MARINA 

ra nos moldes tradicionais, composta apenas por “Balcão 

& Copa” –, a Santa Marina é, hoje, uma central de servi-

ços bastante completa e sofisticada. A casa serve almoço 

e jantar por quilo ou a la carte num amplo restaurante, 

muito procurado pelos frequentadores em ambos os ho-

rários. Além disso, à noite, serve pizzas e calzones, além de 

um variado bufê de sopas, que estimula os moradores ou 

as pessoas que trabalham no bairro a fazer uma parada 

obrigatória no local. Além disso, aos sábados, domingos e 

feriados, famílias inteiras lotam as dependências da casa 

para saborear um delicioso e farto café da manhã, servido 

pelo sistema por quilo.

Produtos de primeira qualidade também não faltam 

na padaria, tais como uma enorme variedade de itens de 

confeitaria, além do pão, que, de tão saboroso, crocante 

e fresquinho, faz até consumidores de outros bairros da 

região fazerem questão de ir até lá para comprá-lo. “O 

segredo é a mão do meu pai, que faz a venda de pães 

funcionar aqui na padaria. Eles são os melhores aqui da 

região do Jabaquara. E não sou eu que está falando, e, sim, 

a nossa imensa clientela”, elogia Marcos. 

Outro atrativo marcante da panificadora é, sem dúvida, 

o atendimento impecável e o trabalho da dedicada equipe 

da Santa Marina, formada atualmente por 35 colaborado-

res. E tanta dedicação desse time tem uma razão muito 

especial: “Quando reassumimos a padaria, recontratamos 

todos os nossos funcionários da nossa gestão anterior, 

muitos deles moradores aqui mesmo do bairro, o que dei-

xou tudo mais fácil. Temos empregados aqui que estão há 

mais de 30 anos com meu pai. Eu mesmo comecei na pro-

fissão com ele, desde garotinho, e aprendi tudo com ele”, 

revela o filho do Seu Francisco, com justificável orgulho.

Falando sobre o momento atual da padaria, que ainda 

não retomou completamente o ritmo dos anos pré-crise, 

Marcos Ventura se mostra bastante otimista com o futu-

ro: “Acredito que o pior já passou. O que temos que fazer 

agora é continuar trabalhando duro não só para recon-

quistar posições, como também para vislumbrarmos no-

vos horizontes, sempre de olho na inovação e na eficienti-

zação dos processos de gestão da padaria. Tomando esses 

cuidados, o futuro, com certeza, será muito promissor”, 

finaliza o panificador. 

O BAIRRO DA SANTA MARINA

na sequência. Concluída e inaugurada em setembro de 

1974, a estação supervalorizou a região e atraiu morado-

res como nunca visto antes na história da Vila Guarani. 

Apesar do desenvolvimento comercial também visto, 

ela ainda conserva as características de um bairro re-

sidencial de classe média alta, com grande presença de 

condomínios de alto padrão, além de polos industriais e 

financeiros, como o Centro Empresarial do Aço e o Cen-

tro Empresarial Itaú Conceição.

A Vila Guarani é um bairro do distrito do Jabaquara, na 

cidade de São Paulo. Sua história é muito semelhante 

à de toda a região onde está situada. A urbanização é 

recente, com o bairro sendo anteriormente ocupado por 

chácaras e sítios, construídos principalmente no final do 

século 19, e que permaneceram até a década de 1950. 

No final dos anos 1960, assistiu o começo das obras da 

primeira linha de metrô da cidade de São Paulo. A Es-

tação Conceição, muito próxima à Padaria Santa Ma-

rina, foi batizada com esse nome devido à estrada da 

Conceição, que passava por onde foi construída. Ela é 

considerada por todos como o fator mais importante 

para o incrível desenvolvimento do bairro que veio logo 

O TRIO DE SÓCIOS DA SANTA 
MARINA. Da esq. para a dir., 

Luciano, seu pai Francisco e Daniel.
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MINHA CIDADE, MINHA CONFEITARIA / ASTÚRIAS Fotos Tadeu Sakagawa

er sonhos é algo comum a todos os seres huma-

nos. Mas, transformá-los em realidade, bem, 

como todo mundo sabe, isso é muito diferente, 

porque exige tempo, oportunidade e, sobretu-

do, determinação para materializá-los. Quando ingressou 

em seu primeiro emprego, aos 13 anos de idade, Francisco 

Lima – hoje dono da Astúrias Doces Finos, situada à Rua 

Tenente Avelar Pires de Azevedo, 367, no Centro da cidade 

de Osasco – já sabia que tinha um longo caminho pela 

frente até alcançar um dos maiores objetivos de sua vida: 

ter sua própria confeitaria.

Porém, como dizem por aí, a sorte privilegia aqueles 

que acreditam nela e em si mesmos. E mais ainda a quem 

luta com unhas e dentes pelos seus ideais. E, no caso de 

Francisco, haja sorte: seu primeiro emprego foi na Padaria 

Celestial, da Av. Brigadeiro Luiz Antônio, cujo proprietá-

rio era ninguém menos do que Frederico Maia, o saudoso 

panificador e ex-presidente das entidades que hoje inte-

gram o SAMPAPÃO.

T

A Astúrias Doces 
Finos, de Osasco, 
é hoje referência 
de confeitaria 
de qualidade e 
modelo de gestão 
bem-sucedida de 
negócios.

UMA HISTÓRIA  
DE GRATIDÃO

“O Seu Frederico foi um grande mestre, um homem 

correto, honesto e muito justo, que despertou em mim, já 

naquele meu início de adolescência, a paixão pela confei-

taria, e me ensinou que, com trabalho, a gente pode con-

seguir tudo na vida. Segui esse ensinamento e, hoje sou 

um homem feliz e um empreendedor realizado”, registra 

Francisco, emocionado.
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LIÇÕES PARA TODA A VIDA

Mas ninguém aí pense que no caminho da realização de 

seu sonho tudo foram flores para Francisco. Ao longo do 

processo, ele teve, sim, que enfrentar muitos perrengues 

e tirar inúmeras pedras do caminho. Mesmo depois de ter 

feito diversos cursos de especialização na arte da confei-

taria e trabalhado em muitos lugares diferentes já como 

profissional experiente, a vida lhe deu várias lições, algu-

mas nem sempre agradáveis. Como exemplo, ele conta 

que quando, já abraçando a vocação de indústria de seu 

estabelecimento, conquistou seu primeiro cliente em-

presarial, ouviu de uma nutricionista muito sincera que 

trabalhava naquela companhia que embora seus doces e 

sobremesas fossem maravilhosos, ela não poderia conti-

nuar a recebê-los, porque o carro de entrega em que ele 

os transportava era inadequado para isso, por ser antigo 

e não customizado. 

“Na hora, fiquei perplexo, mas, depois, percebi que ela 

tinha razão, porque a imagem global que você passa de 

seu negócio também é muito importante para assegurar 

o profissionalismo da sua empresa. Assim, fiz um esforço 

e adquiri minha primeira Fiorino adesivada com a logo 

da Astúrias. E, a partir, daí, as coisas começaram a mudar 

para melhor”, lembra ele, agradecido.

Tanto foi assim que, hoje, prestes de completar 30 

anos de atividades, a Astúrias Doces Finos é uma refe-

rência não só de qualidade, de atendimento e, ainda, 

um modelo invejável de eficiência de gestão, oferecendo 

suas delícias – como bolos, doces e sobremesas diversas 

– tanto para as pessoas que visitam a sua loja, quanto 

para um grande número de clientes institucionais em 

sua região. E olha que a concorrência é grande: “Quando 

abri minha casa, no início dos anos 1990, a cidade de 

Osasco, inteira, tinha só três confeitarias. Hoje, são mais 

de 40. Então, se você não se adaptar, evoluir constante-

mente e criar diferenciais para o seu negócio, não tem 

como competir em grau de igualdade, e nem mesmo ter 

como sobreviver”, ensina Francisco, com a sabedoria dos 

empreendedores bem-sucedidos, experiência que faz 

questão de transmitir para seus filhos Fernanda e Gui-

lherme, que muito o auxiliam na condução da confeita-

ria, onde também serve almoços pelo sistema de bufê, 

atendendo a pedidos dos clientes. 

E todos esses desafios valem a pena? “Claro que va-

lem!”, responde ele, sem pestanejar. “Até porque quando 

O Centro de Osasco começou a ser formatado após 

a compra de terras na região por Antonio Giuseppe 

Agù, um imigrante italiano e um empreendedor pio-

neiro no planalto paulista, conhecido como o funda-

dor da cidade, que ganhou esse nome em homena-

gem à sua vila natal, localizada na região do Piemon-

te, província de Turim, no noroeste da Itália, próxima 

à fronteira com a França. Agù também foi um pio-

neiro da industrialização no Brasil, quando, em 1884, 

adquiriu uma pequena olaria e a transformou num 

complexo industrial para produção de cerâmicas sa-

nitárias. A instalação da linha férrea Sorocabana e a 

construção da estação de trem de Osasco, no final 

do século 19, teve papel preponderante no desenvol-

vimento desse processo, sendo que o grupo fundado 

por ele não só continua ativo, como também diver-

sificou sua produção, abriu novos centros fabris e, 

hoje, exporta seus itens para vários países. O municí-

pio possui importante atividade econômica nos se-

tores industrial, comercial e de serviços, sendo dono 

– segundo o último censo do IBGE (2016) – do sexto 

maior PIB do Brasil e do segundo maior do estado de 

São Paulo, ficando à frente de muitas capitais esta-

duais brasileiras, além da cidade não capital com o 

mais alto PIB da nação registrado naquele ano.

O BAIRRO E A CIDADE DA 
FAMÍLIA PARQUE

MINHA CIDADE, MINHA CONFEITARIA / ASTÚRIAS 

a gente faz o que gosta e realiza um sonho, a ideia de ma-

terializar muitos outros vem naturalmente na sequência. 

E, para que isso seja possível, não podemos simplesmente 

nos contentar em estar entre os melhores: a gente tem 

que SER o melhor!”, finaliza com um grande sorriso, lem-

brando o exemplo de vida que lhe foi presenteado pelo 

seu grande mestre Frederico Maia.
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limentos orgânicos estão se tornando de suma im-

portância nas produções atuais e conquistando no-

vos consumidores, que vêm aderindo à prática de 

hábitos alimentares mais saudáveis. Os produtos 

orgânicos são aqueles isentos de agrotóxicos, produzidos den-

tro dos parâmetros de sustentabilidade sem prejudicar o ecos-

sistema, respeitando assim as características socioeconômicas 

das comunidades produtoras locais, como é descrito pela Lei 

Nº 10.831, publicada em 23 de dezembro de 2003, regulamen-

tada a partir de 2011.

Assim, todo produto orgânico deve ter certifi cação junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

estando livres delas apenas aqueles que são produzidos por 

agricultores familiares cadastrados no MAPA, que os vendem 

exclusivamente e diretamente aos consumidores.

NUTRIÇÃO & SAÚDE / SEGURANÇA ALIMENTAR

A

Por Vanessa Elisandra Vivian
S
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EQUAÇÃO DELICADA

Muitos aspectos 
precisam ser 
considerados 

quando o assunto é 
produção orgânica. 
Conheça alguns dos 

principais.

CERTIDÃO DE ORIGEM. No Brasil, 
utilizamos selos de qualidade 
para identifi car os produtos 
orgânicos, para assegurar a 
garantia do processo produtivo e 
certifi car a qualidade no âmbito 
do ecossistema.
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O agricultor que se diz “produtor orgânico” está sujeito 

a um processo de averiguação das condições ambientais 

e da localidade da produção, num processo distante da 

produção convencional. Está obrigado, então, a atender às 

normas em todas as fases de produção, desde a preparação 

do solo, produção, armazenamento, rotulagem, transporte, 

certificação, comercialização e fiscalização dos produtos. 

Sim, porque há um contrato firmado em conformidade pe-

rante aos órgãos de fiscalização, para verificar se os itens 

declarados como “orgânicos” estão seguindo a legislação, 

testificando, assim, sua rastreabilidade e qualidade final.

No Brasil, utilizamos selos de qualidade para identifi-

car os produtos orgânicos, porque isso viabiliza a garantia 

de que o processo produtivo respeitou as etapas de pro-

dução e, complementarmente, certifica a qualidade no 

âmbito do ecossistema.

PRODUÇÃO CONVENCIONAL X ORGÂNICA

Alimentos de produção convencional podem agravar a 

saúde pública. No longo prazo, esse método de produção 

pode acarretar problemas hepáticos (cirrose), oftalmoló-

gicos, distúrbios dos sistemas nervoso central e reprodu-

tivo, e, ainda, o câncer. Alguns dos sintomas peculiares 

desses problemas são fadiga, cefaleia, dores articulares, 

depressão, alergias e distúrbios digestivos (LARINI, 1997; 

HIGASHI, 2002). Além disso, o processo produtivo conven-

cional é visto como contaminante e deteriorante do meio 

ambiente, porque propicia oscilações no ecossistema, 

provocando o surgimento de novas doenças e pragas.

As dificuldades em relação ao mercado de produtos 

orgânicos começam com o baixo volume de produção, 

além do fato de que esta necessita de mão de obra alta-

mente qualificada, treinamentos e planejamentos cons-

tantes, até chegar ao estágio de comercialização, fatores 

que batem de frente com a falta de recursos dos produ-

tores. E isso tudo é agravado pela contingência de os pro-

dutores terem que pagar pelas certificações, fiscalizações, 

assistências técnicas e verificação da logística, uma vez 

que estamos falando de alimentos perecíveis, que não 

podem ser armazenados por muito tempo. Sendo assim, 

estão sujeitos à lei da oferta e da procura.

Simultaneamente, o aspecto nutricional e sensorial 

também é de suma importância para os alimentos orgâ-

nicos, devido ao fato de que eles apresentam maior con-

centração de nutrientes e menor quantidade de substân-

cias tóxicas. Alguns estudos apontam a presença neles de 

elevados níveis de Vitamina C, Cálcio, Cromo, Ferro, Mag-

nésio, Fósforo, Potássio e Zinco, além de traços de Mercú-

rio conforme estudo publicado no Journal of Applied Nu-

trition, no ano de 1993. Já outros evidenciam que não há 

diferença em relação a vitaminas e minerais, ressaltando 

que há poucos estudos referentes aos orgânicos.

Finalmente, vale lembrar que tanto a produção con-

vencional quanto a orgânica compreendem fatores eco-

nômicos, rendimento das colheitas, fatores agronômicos 

(propriedades químicas e físicas do solo, assim como a 

atividade microbiológica etc), práticas de administração 

de fazendas, qualidade dos produtos (nutricional, carac-

terísticas sensoriais, vida-de-prateleira), impactos am-

bientais, biodiversidade, e assuntos sociais, de negócios 

e políticos associados à produção de alimentos, que tam-

bém precisam ser considerados.

NUTRIÇÃO & SAÚDE / SEGURANÇA ALIMENTAR

Alimentos orgânicos estão se 
tornando de suma importância nas 
produções atuais e conquistando 
novos consumidores, que vêm 
aderindo à prática de hábitos 
alimentares mais saudáveis. 

VANESSA ELISANDRA VIVIAN (CRN 38693) é nutricionista da Fundipan / 
IDPC – SAMPAPÃO.

BIBLIOGRAFIA: SANTOS; MONTEIRO, 2004; LAMPKIN, 1990; LETOURNEAU, D.K.; 
DRINKWATER, L.E.; SHENNAN., 1996; TAMIS, W.L.M.; VAN DEN BRINK, W.J. 1999; WAL-
DON, H.; GLIESSMAN, S.; BUCHANAN, M.1998; LARINI, 1997; HIGASHI, 2002.
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JURÍDICO CÍVEL / SEUS DIREITOSPor Julio Cezar Nabas Ribeiro

Recentemente, temos observado que os governos do 

estado e da cidade de São Paulo descobriram que 

para melhorar o trânsito e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida a seus habitantes é necessário o in-

vestimento pesado em linhas de metrô, trens e o inter-

minável monotrilho. Tais obras passam ou passarão por 

bairros populosos e terão como principal característica a 

ligação destes com o centro comercial da capital paulista. 

Outras obras visando à melhoria da cidade se fazem 

necessárias, não só em São Paulo, mas principalmente 

nesta, tais como o alargamento de ruas, a revitalização 

de bairros, a construção de pontes, a remoção de favelas 

e por aí vai. Para a realização de tais obras, se faz inva-

riavelmente necessário desapropriar alguns (ou muitos) 

imóveis pertencentes a particulares. E, muitas vezes, esse 

imóvel abriga um comércio, na maioria das vezes na con-

dição de locatário.

A desapropriação a ser efetivada pelo Poder Público 

deverá indenizar, de forma prévia e justa, o proprietário 

do imóvel. E não existe argumento contrário com rela-

ção a isso, restando ao dito proprietário – se entender 

que deve majorar o valor da indenização – procurar o 

Poder Judiciário para tanto. Porém, questão tormentosa 

no que tange à indenização é o pagamento desta ao pro-

A indenização do Fundo de 
Comércio é certa. Porém, existe 
uma grande divergência no 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
sobre o momento em que ela 
será paga.

A INDENIZAÇÃO DO FUNDO 
DE COMÉRCIO EM CASO DE 
DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL

prietário do Fundo de Comércio instalado no imóvel a 

ser desapropriado.

DA PROTEÇÃO AO FUNDO DE COMÉRCIO

O Fundo de Comércio, também conhecido como “Avia-

mento”, é definido como uma unidade econômica que 

possui vida própria, compondo um patrimônio bem de-

terminado e dispondo de organização administrativa e 

trabalho como força dinâmica. É um bem imaterial criado 

pela atividade empresária, compreendendo, em visão glo-

balizada, o conjunto empresarial e valor patrimonial da 

empresa. Ele ainda pode ser representado pela condição 

do negócio instalado; pelo ponto em que o negócio está 

estabelecido; pela qualidade, notoriedade e popularidade 

do estabelecimento (o que constitui a sua fama); pela fre-

guesia/clientela; nome comercial, marcas de fábrica e de 

comércio; enfim, por toda forma atrativa do negócio e por 

todo e qualquer elemento de que disponha o comerciante 

para desenvolvimento e realização de suas atividades. 

Em outras palavras, o empresário poderá investir anos 

de sua vida no local, formar uma clientela, um nome con-

ceituado na região e um dia, ver-se na situação de ter o 

imóvel ocupado em vias de ser desapropriado pelo Poder 

Público. E é um princípio básico do Direito Administrativo 
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que impõe a supremacia do interesse público sobre o par-

ticular, ou seja, o interesse social, defendido pelo Poder Pú-

blico deverá prevalecer sobre o interesse do particular, pois 

a sociedade não pode deixar de se organizar e de providen-

ciar uma melhor qualidade de vida para um grande núme-

ro de pessoas em prol do interesse de uma única pessoa.

Por essa razão, obedecidos aos critérios legais, se o Poder 

Público entender pela desapropriação de um imóvel, este 

será desapropriado, não restando nenhuma alternativa ao 

seu proprietário a não ser questionar a legalidade da desa-

propriação, ou seja, se foram obedecidos os critérios deter-

minados pela Lei, ou o valor da indenização a ser pago.

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

A indenização pelo imóvel, devida ao proprietário é prevista 

no texto da Constituição Federal do Brasil: Artigo 5º, XXIV, 

que diz que a “Lei estabelecerá o procedimento para de-

sapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social, mediante justa e prévia indenização em di-

nheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”

A Lei que regula o Artigo 5º, XXIV é o Decreto-lei 

3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade 

pública. Basicamente, o procedimento da desapropriação 

inicia-se com a decretação de utilidade pública do imóvel 

e, após, com a ação de desapropriação deste.

Para haver a imissão na posse do imóvel, o Poder Pú-

blico deverá efetuar o depósito do valor deste, valor esse 

encontrado por meio de avaliação realizada no local. O 

levantamento do valor será realizado de acordo com o Ar-

tigo 34 do Decreto-lei acima transcrito, ou seja, mediante 

prova da propriedade, e quitação de dívidas fiscais que 

recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, 

com o prazo de dez dias, para conhecimento de terceiros.

Não há qualquer previsão de indenização ao proprie-

tário do Fundo de Comércio instalado no local previa-

mente. Mas isso não significa que o proprietário do Fundo 

de Comércio não terá direito a qualquer indenização. Terá 

direito, sim, a indenização por parte do expropriante, po-

rém, o momento de recebimento desta é controvertido.

O Tribunal de Justiça de São Paulo vem adotando uma 

posição majoritária no sentido de ser obrigado o proprietá-

rio do Fundo de Comércio a ajuizar ação ordinária visando 

ao recebimento de eventual indenização. Nessa ação, vale 

frisar, não haverá a indenização pelo valor da empresa, mas 

sim, pelos prejuízos a esta causados decorrentes da neces-

sidade de mudança de local e tempo de fidelização de nova 

clientela. Todos os critérios serão avaliados por um perito, 

cabendo às partes a indicação de assistente técnico. Porém, 

existe uma grande divergência no Tribunal de Justiça de 

São Paulo sobre o momento a ser paga a indenização do 

Fundo de Comércio ao proprietário deste, se antes ou após 

a desapropriação. A indenização é certa, porém, mais uma 

vez deve ser ressaltado que ela se refere apenas aos pre-

juízos eventualmente causados, não ao valor da empresa.

CONCLUSÃO

Evidentemente a situação do empresário que se encon-

tra nessa situação é delicada, pois poderá ver-se, após 

uma vida inteira dedicada a uma padaria estabelecida 

em um mesmo local, obrigado a procurar um novo local 

e a formar uma nova clientela. Ainda, terá que pleitear 

junto ao Poder Judiciário a indenização que entende ser 

devida pelo Poder Público expropriante, sem ter a certeza 

de quando irá recebê-la, se previamente ou após muitos 

anos de batalha jurídica. 

Portanto, tentamos trazer alguns esclarecimentos a 

tal situação, tendo em vista que algumas padarias estão 

sendo afetadas com tal problema, devido a obras reali-

zadas na cidade. Obras de grande impacto como as de 

construção de linhas de metrô, trem e operações urbanas 

de revitalização de áreas sempre causam grande impacto 

na sociedade. Por isso, as informações sobre elas são de 

fácil acesso. 

O Departamento Jurídico do SAMPAPÃO está à dispo-

sição para eventuais esclarecimentos.

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.

A indenização é certa, porém, mais uma vez deve ser ressaltado que ela se 
refere apenas aos prejuízos eventualmente causados, não ao valor da empresa.
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Os jovens nascidos no século 21 devem repre-

sentar 32% da população global este ano, se-

gundo estimativas da ONU, tornando-se o maior 

grupo na sociedade atual. Ainda pode parecer 

caótico entender que pessoas nascidas em 2001 

já podem votar, entrar na universidade e, conse-

quentemente, no mercado de trabalho.

Ainda que a retomada econômica leve algum 

tempo para trazer efeitos concretos nos índices 

de emprego, é de fundamental importância en-

tender o que esse grupo de pessoas – nascidas 

em um ambiente com smartphones e internet de 

boa qualidade – valoriza dentro das relações or-

ganizacionais. Os efeitos em segmentos como o 

fi nanceiro, educacional e de consumo parecem se 

tornar mais claros a cada dia, com novas empre-

sas recheadas de salas de videogames, benefícios, 

serviços simples e inovadores tomando o lugar de 

companhias há muito tempo consolidadas.

Nesse cenário, cabe reagir. E a melhor estraté-

gia é aquela capaz de reformular as relações or-

ganizacionais, estendendo a motivação para além 

dos jovens profi ssionais e trazendo benefícios em 

qualidade dos produtos e serviços, aumentando 

as chances de obter lucro.

É evidente que há desafi os a serem superados, 

especialmente em segmentos tradicionais (como 

o Direito, por exemplo), mas empresas não podem 

perder de vista as estratégias necessárias para 

que seja possível aos colaboradores se interessar 

pelo ambiente de trabalho que ocupam para que 

possam trazer os melhores resultados.

O caminho de transformações sociais aberto pelos millenials 
vai continuar a ser trilhado pela Geração Z.

A GERAÇÃO Z E O
FUTURO DO TRABALHO

Por Jorge Arduh
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ESTRATÉGIA. Formar jovens colaboradores com qualidade é 
etapa fundamental, que já vem sendo discutida há algum tempo 
e continua válida.

JORGE ARDUH é CEO da Indra no Brasil, uma das principais 
empresas globais de tecnologia e consultoria e parceira de 
tecnologia para as principais operações dos negócios de seus 
clientes em todo o mundo.

JURÍDICO TRABALHISTA / JOVENS COLABORADORES

RETENÇÃO DE TALENTOS

Na nossa experiência dentro da companhia, identi-

ficamos e colocamos em prática cinco estratégias, 

que podem ser replicadas em diferentes empresas 

com o objetivo de atrair e reter esses talentos nos 

próximos anos. São passos simples, porém funda-

mentais para pensar na transformação que deve se 

realizar dentro do ambiente organizacional.

A primeira estratégia está relacionada à flexibi-

lidade do local de trabalho. Muitos desses jovens (a 

exemplo dos millenials), sentem que não é necessário 

dedicar a maior parte de seu tempo a um local fixo 

exclusivo. Especialmente dentro do setor de tecnolo-

gia, a concepção de ferramentas que facilitem a rea-

lização do trabalho remoto são amplamente adota-

das e devem continuar a evoluir nos próximos anos. 

Além de representar uma economia fundamental de 

custos com infraestrutura, trazem o efeito de produ-

zir mais conforto e facilitar o equilíbrio familiar.

A segunda está ligada à relação entre os próprios 

colaboradores. Criar ferramentas de colaboração 

que permitam novas formas de comunicação entre 

diferentes departamentos e eliminar a burocracia 

é uma etapa fundamental para uma geração que 

espera facilidade e rapidez em todas as relações.

Em terceiro lugar, desenvolver um programa 

ambicioso de igualdade e diversidade de gênero, ca-

paz de tornar a companhia cada vez mais inclusiva 

ao longo do tempo é fundamental. Eliminar precon-

ceitos e vieses inconscientes é uma tarefa funda-

mental para qualquer companhia, tendo em vista 

as recentes discussões a respeito do assunto. Para 

uma geração cada vez mais engajada e plural, esse 

se torna um passo ainda mais necessário.

TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

Formar colaboradores com qualidade é outra eta-

pa que já vem sendo discutida há algum tempo 

e continua válida. Mais do que investir em tempo 

de treinamentos, é fundamental explorar a quali-

dade do conteúdo a ser passado para esses jovens 

profissionais. Usar novas plataformas e modelos 

capazes de desafiá-los é a chave para construir 

novos times de sucesso.

Tudo isso é necessário para cumprir a tarefa de 

transmitir aos colaboradores o impacto que o tra-

balho deles tem na sociedade e dentro da compa-

nhia. Transparência é um dos valores pelos quais 

essa geração preza e investir nele é algo recomen-

dado para qualquer setor. Por isso, investimos 

continuamente para mostrar como funcionam 

os processos por inteiro e destacar a contribuição 

de cada um é o pensamento adequado para que 

a maior parte das companhias possa ter sucesso 

nesses novos tempos.

Essas são estratégias que não exigem elevado 

grau de complexidade tecnológica e cujo impacto 

está diretamente ligado à transformação organi-

zacional que companhias precisam realizar. Mais 

do que nunca, estabelecer uma identidade forte 

e traçar estratégias para o crescimento contínuo 

torna-se uma tarefa essencial. No entanto, atingir 

esses objetivos depende do equilíbrio entre mos-

trar às novas gerações que conquistar resultados 

é ótimo, ao mesmo tempo que transformar a so-

ciedade é vital.
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No dia 20 de setembro, o jornal O Estado de S. Pau-

lo publicou um artigo assinado pelo presidente da 

FIESP/CIESP, Paulo Skaf, no qual ele destaca os principais 

desafios que precisam ser vencidos para o País retomar 

seu crescimento e criar condições que permitam a criação 

de empregos e de riqueza para toda a população, além da 

inserção do Brasil na era da quarta revolução industrial, 

com foco em inovação e tecnologia.

Para Skaf, a lista de conquistas alcançadas em 2019 

é consistente, encabeçada pelo encaminhamento da Re-

forma da Previdência, pela aprovação na Câmara MP da 

Liberdade Econômica e pela volta à pauta da Reforma 

Tributária, que, entretanto trarão efeitos econômicos be-

néficos em médio e longo prazos. Mas agora, ainda se-

gundo ele, é preciso ir além, e estimular a economia para 

obtenção de resultados no curto prazo: “Precisamos de 

empregos. Muitos empregos. Milhões de empregos. Esse é 

o maior desafio imediato do Brasil: trazer alívio aos 12,5 

milhões de pessoas que estão em busca de trabalho e 

aos 12 milhões entre desalentados e subempregados que 

gostariam de trabalhar mais horas, mas não conseguem”, 

pontua em seu artigo.

Assim, no entendimento do líder da FIESP/CIESP, algu-

mas medidas viáveis que poderiam ajudar na retomada, 

seriam o estímulo à construção civil – com a ampliação 

do volume de crédito imobiliário, com juros mais baixos 

– e a conclusão de milhares de obras paradas existentes 

no Brasil, que representam um enorme desperdício de di-

nheiro público. Para dinamizar esses projetos, o líder da 

FIESP/CIESP afirma que o governo poderia, por exemplo, 

reservar parte das receitas de outorga da próxima roda-

da dos leilões do pré-sal, marcada para novembro – cujo 

potencial de ganhos para os cofres públicos superam R$ 

100 bilhões –, além da aceleração das concessões, privati-

zações e parcerias público-privadas.

CRÉDITO MAIS BARATO

Para Paulo Skaf, a política monetária também é outro ins-

trumento poderoso para estimular o crescimento. A infla-

ção projetada para 2019 está em 3,57%, abaixo do centro 

da meta de 4,25% no ano. O Banco Central (BC) já reduziu 

a Selic – a taxa básica de juros – para 5,5% ao ano, mas há 

espaço para levá-la a 4,5% este ano. “Baixar a Selic, porém, 

não basta. É indispensável garantir acesso a crédito mais 

barato. Desde 2016, os bancos públicos começaram a dimi-

nuir sua atuação nesse mercado, o que, consequentemen-

te, ampliou a participação das instituições privadas nesse 

segmento. Dessa forma puderam expandir sua carteira 

de crédito e aumentar os spreads cobrados dos clientes, 

ao mesmo tempo. Como resultado, os spreads saltaram 

de 17%, que já era um patamar obsceno, para 19,7%. Está 

mais do que na hora de mudar esta situação”, enfatiza ele.

E por que é fundamental baixar as taxas de juros para 

as pessoas físicas e jurídicas?  Segundo Skaf, cada pon-

to porcentual a menos nos juros concedidos ao tomador 

final joga R$ 33 bilhões na economia – R$ 19 bilhões no 

bolso das pessoas e outros R$ 14 bilhões no caixa das em-

presas. E, com esse montante, as famílias poderiam au-

mentar seu consumo e as empresas, expandir seu inves-

timento, sua produção e gerar mais empregos. 

MUITO ALÉM DA PREVIDÊNCIA

É preciso estimular a 
economia para obtermos 

resultados no curto prazo, 
afirma Paulo Skaf.

DESAFIOS. Paulo Skaf alinha em seu artigo no 
Estadão as soluções para o Brasil crescer.

CONEXÃO FIESP / ECONOMIA
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A íntegra do artigo de Paulo Skaf no Estadão pode ser lida no link 
https://www.fiesp.com.br/noticias/muito-alem-da-previdencia/
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Dando continuidade às ações relacionadas ao Proje-

to Brasil Food Service, a Associação Brasileira das 

Indústrias de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios 

para Alimentos (ABIEPAN) participou da International 

Baking Industry Exposition (IBIE), feira internacional re-

alizada entre os dias 8 e 11 de setembro, no Las Vegas 

Convention Center, nos Estados Unidos. E, mais uma vez, 

a iniciativa – resultado de uma parceria entre a ABIE-

PAN e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil) – redundou num enorme 

sucesso. Nesta edição da mostra, o Pavilhão Brasileiro 

da ABIEPAN contou com a participação da Arcolor, BL. 

Ariete, Bralyx, G. Paniz, MCI, Pman, Podium Alimentos, 

Titã e Yucas.

Referência mundial já consolidada por reunir um pú-

blico tanto consumidor quanto comprador de caráter in-

ternacional, a cada três anos a IBIE promove em Las Vegas 

esse grandioso evento, que invariavelmente conta com a 

presença das principais indústrias e players dos mais di-

versos segmentos do setor de alimentos, unidos não só 

para apresentar as últimas novidades e tendências do 

setor, como também para realizar reuniões presenciais, 

experimentar as mais recentes inovações e participar de 

sessões de conferência e demonstrações de ponta no âm-

bito da produtiva construção de relacionamentos. 

E, em sua edição 2019, não foi diferente: a IBIE-Las Ve-

gas contou com a participação de mais de 1.000 empresas, 

distribuídas ao longo de 65.000 m² de área de exposição. 

Por esse motivo, a presença no encontro foi considerada 

amplamente positiva pela totalidade dos integrantes do 

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / ABIEPAN NA IBIE 2019

SUCESSO TOTAL NOS ESTADOS UNIDOS!

Pavilhão Brasileiro, que contabilizaram inúmeros conta-

tos e tiveram oportunidade de dar início e continuidade 

a uma imensa série de negociações com antigos e novos 

parceiros comerciais. 

PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS

Por tudo isso, a participação na IBIE mais uma vez cum-

priu plenamente o objetivo da internacionalização das 

empresas brasileiras de equipamentos, ingredientes e 

acessórios para panifi cação, confeitaria, sorveteria, cozi-

nhas industriais e gastronomia, no contexto de um plane-

jamento estratégico muito bem orquestrado de expansão 

das exportações desses segmentos para o mundo.

Vale lembrar que, buscando ser mais assertiva e efi -

ciente nesse esforço, com o suporte da área de Inteligên-

cia de Negócios da Apex-Brasil, a ABIEPAN defi niu quatro 

mercados prioritários – Estados Unidos, México, Colômbia 

e Itália –, além de quatro mercados secundários – Pana-

má, África do Sul, Emirados Árabes e Rússia – a serem 

fortemente evidenciados no âmbito da próxima edição 

do Projeto Brasil Food Service da ABIEPAN 2020-2022, in-

cluindo-se aí participações em feiras e eventos, bem como 

realização de ações especiais e missões prospectivas. 

Com esse propósito, o próximo alvo do Projeto Brasil 

Food Service já está bem assinalado: a participação de 

um grupo de empresas na Expo 2020, exposição mundial 

organizada pelo Bureau International des Expositions a 

ser realizada na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes 

Unidos, no período de seis meses, entre 20 de outubro de 

2020 e 10 de abril de 2021.

Empresas 
brasileiras 

brilham em sua 
participação na 
IBIE-Las Vegas.

SUCESSO TOTAL. O grupo de empresas 
brasileiras comemora os resultados positivos de 

sua participação na IBIE-Las Vegas 2019.
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SAMPAPÃO PARTICIPATES IN UIBC CONGRESS IN RUSSIA

The president of SAMPAPÃO and vice president of the 

International Union of Bakery and Confectionery (UIBC), Antero 

José Pereira, attended the holding of the UIBC 2019 Annual 

Congress, held between September 18 and 21, in Moscow, 

Russia, hosted by the Russian Guild of Bakers and Confectioners 

and its president, Yuri Kastsnelson. In addition to the productive 

discussions on the current world of bread making, the highlight 

of the meeting’s program was the awarding of the “Best Baker in 

the World”, award to Brazilian chef-boulanger Rogério Shimura. 

The title of “Best Confectioner in the World,” also elected by 

UIBC, went to Swedish pastry chef Gustaf Mabrouk.

SAMPAPÃO PARTICIPA EN EL CONGRESO UIBC EN RUSIA

El presidente de SAMPAPÃO y vicepresidente de la Unión 

Internacional de Panadería y Confitería (UIBC), Antero 

José Pereira, asistió a la celebración del Congreso Anual de  

UIBC 2019, celebrado entre el 18 y el 21 de septiembre, en 

Moscú, Rusia, organizado por el Russian Guild of Bakers and 

Confectioners y su presidente, Yuri Kastsnelson. Además de las 

discusiones productivas sobre el mundo actual de la fabricación 

de pan, el punto culminante del programa de la reunión 

fue la concesión del premio “Mejor Panadero del Mundo” al 

chef-boulanger brasileño Rogério Shimura. El título de “Mejor 

Pastelero del Mundo”, también elegido por la UIBC, fue para el 

pastelero sueco Gustaf Mabrouk.

FIPAN SUCCEEDS AT IBIE LAS VEGAS

FIPAN’s participation in the largest American bakery fair was a 

success! IBIE took place between September 7 and 11 at the Las 

Vegas Convention Center, in the United States, with over 1,000 

exhibitors and 65,000m² of floor space. And the presence of the 

FIPAN team at the event was essential for the dissemination of 

the Brazilian market and the search for new partnerships and 

innovation. As expected, the event featured many news and 

trends presented by the exhibitors and their side events, such 

as a focus on continuous production automation, large-scale 

industrial machines, state-of-the-art equipment and numerous 

products focusing on health. At the fair, FIPAN was also pleased 

to strengthen its relationship with Brazilian companies that 

participated in the event and will be exhibitors of FIPAN 2020.

FIPAN TIENE ÉXITO EN IBIE LAS VEGAS

¡La participación de FIPAN en la mayor feria de panadería 

estadounidense fue un éxito! IBIE tuvo lugar entre el 7 y el 11 

de septiembre en el Centro de Convenciones de Las Vegas, en 

los Estados Unidos, con más de 1,000 expositores y 65,000 m² de 

superficie. Y la presencia del equipo de FIPAN en el evento fue 

esencial para la difusión del mercado brasileño y la búsqueda 

de nuevas asociaciones e innovación. Como era de esperar, el 

evento contó con muchas novedades y tendencias presentadas 

por los expositores y sus eventos paralelos, como un enfoque 

en la automatización de producción continua, máquinas 

industriales a gran escala, equipos de última generación y 

numerosos productos centrados en la salud. En la feria, FIPAN 

también se complace en fortalecer su relación con las empresas 

brasileñas que participaron en el evento y serán expositores de 

FIPAN 2020.

ABIP LAUNCHES CAMPAIGN TO ENCOURAGE FRENCH BREAD 

CONSUMPTION

To mark the celebrations of is World Bread Day, October 16, the 

Brazilian Association of the Bakery and Confectionery Industry 

(ABIP) launched, throughout the country, the campaign “Tudo 

de Pão para Você” (something like “The Best of Bread for You”), 

which has as its big star our traditional French bread, the 

flagship of the national bakery industry. The ABIP initiative 

– which comes following the campaign “Pão é Tudo de Bão” 

(“Bread is Always Good”), promoted by SAMPAPÃO – comes to 

rescue and intensify the relationship of Brazilians with food, 

one of the most versatile on the menu. “Despite the name, the 

French roll is very ours. He is the face of Brazil and the main 

product of our bakeries, representing, alone, 45% of bread sales 

in the national territory. It has been at the tables of Brazilians 

for decades, and each one has a way of eating French bread. 

Now, ABIP wants to know: which one is yours? ”, highlights José 

Batista de Oliveira, president of the national entity.

ABIP LANZA CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE PAN 

FRANCÉS

Para conmemorar las celebraciones del Día Mundial del Pan, 

el 16 de octubre, la Asociación Brasileña de la Industria de 

Panadería y Confitería (ABIP) lanzó, en todo el país, la campaña 

“Tudo de Pão para Você” (algo así como “El Mejor del Pan para 

Usted”), que tiene como gran estrella nuestro pan tradicional 

francés, el buque insignia de la industria nacional de panadería. 

La iniciativa ABIP, que viene después de la campaña “Pão é Tudo 

de Bão” (“El Pan Siempre es Bueno”), promovida por SAMPAPÃO, 

viene a rescatar e intensificar la relación de los brasileños con 

la comida, una de las más versátiles del menú. “A pesar del 

nombre, el rollo francés es muy nuestro. Es la cara de Brasil y 

el principal producto de nuestras panaderías, representando 

solo el 45% de las ventas de pan en el territorio nacional. Ha 

estado en las mesas de los brasileños durante décadas, y cada 

uno tiene una forma de comer pan francés. Ahora, ABIP quiere 

saber: ¿cuál es el tuyo? ”, destaca José Batista de Oliveira, 

presidente de la entidad nacional.



54 IPC 826    Out/Nov 2019

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! 

ANNE PÃES E DOCES LTDA. 
Av. Padre Vicente Melillo, 561 – Umuarama – Osasco/SP

CASA DE PÃES FERREIRA & MARTINS LTDA. 
R. São Carlos do Pinhal, 451 – Bela Vista – São Paulo/SP

DOCERIA ASTÚRIAS LTDA – ME 
R. Tenente Avelar Pires de Azevedo, 367 – Centro – Osasco/SP

DONA HELENA – A PADARIA LTDA. 
R. Julio de Castilhos, 977/983 – Belenzinho – São Paulo/SP

EKMEK COMÉRCIO, ROTISSERIE E BUFFET LTDA. 
R. Julien Belin, 8 – Vila Picinin  – São Paulo/SP

NICOLAS CARDOSO ALVES MANOEL  
R. Dona Antônia, 928 – Vila das Palmeiras – Guarulhos/SP

NOVA IMPERIAL RESTAURANTE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA. 
R. Waldemar Carlos Pereira, 824 – Vila Talarico – São Paulo/SP

PANIFICADORA NOVA IMPERATRIZ LTDA. 
Av. Imperatriz Leopoldina, 491 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP

PANIFICADORA SANTA MARINA LTDA. 
Av. Diederichsen, 1.203 – Jabaquara – São Paulo/SP

VALÉRIA ALVES FERREIRA 
R. Bonifácio de Abreu, 305 – Parque Itamarati – Itapevi/SP

SERVIÇOS LABORATORIAIS 

COM DESCONTO

A BioQuality Análises, Pesquisa e Desenvolvimento é a mais 

nova mantenedora da Escola IDPC e parceira do SAMPAPÃO. 

Constituída em 1997, conta com laboratório próprio e uma equipe 

multidisciplinar em controle de qualidade e análises microbioló-

gicas, físico-químicas e microscopia de alimentos e água, entre 

outros setores, e se notabiliza por oferecer soluções integradas 

no atendimento de padarias, bares, restaurantes e indústrias do 

setor alimentício, além de outros estabelecimentos comerciais.

A empresa executa ensaios sempre de modo imparcial, rigoro-

so e independente, cumprindo as especificações técnicas oficiais, 

os requisitos da Norma ISO/IEC 17025:2005 e dos Ministérios da 

Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

“Nosso objetivo é satisfazer os clientes, gerando valor para 

nossos colaboradores, comunidade e meio ambiente, por meio de 

uma postura ética e transparente. Além disso, também buscamos 

nos diferenciar pela excelência na qualidade de nossos serviços 

e principalmente, por um atendimento próximo e eficaz”, expli-

ca Cintia Martinez, bióloga e especialista em microbiologia com 

mais de 30 anos de atuação, responsável pela BioQuality. 

Além disso, a empresa também presta consultorias, cursos e 

palestras sobre higienização e manipulação de alimentos, admi-

nistração de padarias, cozinhas profissionais e restaurantes entre 

outros, bem como serviços de cálculo nutricional implantação de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), visitas técnicas com relatório 

fotografado, elaboração de fichas técnicas, atendimento emer-

gencial em caso de surtos alimentares – com a identificação do 

alimento e dos agentes causadores – e, ainda acompanhamento 

de projetos e layout.

Com a parceria, os panificadores associados ao SAMPAPÃO 

passam a contar com mais esses serviços, oferecidos por meio 

de uma tabela especial com descontos. Para mais informações, 

acesse o site www.bioquality.com.br ou peça um orçamento pelos 

telefones (Whatsapp) (11) 93349-1400, (11) 99787-1400, ou ainda 

pelos e-mails cintia@bioquality.com.br, comercial@bioquality.

com.br e bioquality@bioquality.com.br.

SERVIÇOS

Atendimento ao Cliente (15h)

Básico de Confeitaria (112h)

Básico de Panificação (112h)

Básico de Pizza (15h)

Brigadeiro Gourmet (9h)

Cardápio de Inverno (Sopas, 
Cremes e Tortas) (15)

Chocolate Empastado (6h)

Cipa (20h)

Confeitaria Fitness (15h)

Congelamento de Pães (Pães 
Congelados) (12h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

Cup Cake Natalino (8h)

Doces Finos (15h)

Especial de Natal (15h)

Especial de Panetones (12h)

Especial de Páscoa (9h)

Festa Junina (9h)

Glaçagem (9h)

Higiene e Manipulação dos 
Alimentos (6h)

Laudos de Farinha (16h)

Massa Folhada (20h)

Massas, Recheios e 
Coberturas para Bolos (9h)

Naked Cake (7h)

Pães de Fibras (15)

Pães Orgânicos (17h)

Pães Rústicos (15h)

Pães Rústicos Avançado (15h)

Pasta Americana (12h)

Responsável Técnico (15h)

Rotulagem Nutricional (3h)

Salgados (20h)

Sopas (15h)

Tábuas de Frios (3h)

Técnicas com Bicos de 
Confeitar (09h)

Técnicas de Acabamentos 
Para Bolos Decorados (20h)

Tortas Geladas (15h)

Trabalho em Equipe (15h)

CONFIRA A RELAÇÃO  
DE CURSOS BÁSICOS DA  
ESCOLA IDPC PARA 2019

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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