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EDITORIAL

O SAMPAPÃO É SEU!

Os desafios que se colocam à frente do panificador em 

seu dia a dia são enormes. Pesquisar antes de com-

prar, fabricar produtos que agradem aos clientes, manter 

a padaria atualizada e impecável para oferecer sempre o 

melhor atendimento, cuidar da gestão financeira e do ad-

ministrativo, ficar sempre atentos à inovação e às novida-

des nem sempre agradáveis da legislação para não sofrer 

penalizações... Enfim, às vezes, temos que ter habilidades 

semelhantes às de um economista de carreira ou de um 

diretor jurídico, tributário ou de Marketing, tudo isso jun-

to, para tocar em frente os nossos negócios. A sorte é que 

todo panificador tem em seu DNA a informação genética 

da ousadia. Mas não podemos contar apenas com esse 

dom inato para sobreviver no mundo empresarial de hoje. 

É preciso mais, muito mais.

OK! Mas aí você pergunta: como conseguir esse “plus”? 

Bem, utilizar os avanços tecnológicos a nosso favor é um 

bom começo. Outra atitude bastante positiva nesse sen-

tido é não manter uma postura refratária às mudanças e 

ao seguimento das novas tendências, que além de serem 

irrecorríveis são também imprescindíveis em nossa vida 

empresarial. 

E a boa notícia é que você não está sozinho nessa 

história. O SAMPAPÃO está e estará sempre ao lado de 

seus associados para ajuda-los a produzir conquistas e 

a performar grandes realizações. Assim, se a questão for 

de ordem técnica ou nutricional, a Escola IDPC, está lá, ao 

seu inteiro dispor. Se o problema for jurídico, temos equi-

pes de advogados cíveis e trabalhistas aptos a resolvê-lo 

sempre da melhor forma. Se precisar de consultoria de 

marketing ou de gestão para turbinar promoções ou efi-

centizar seu desempenho no mercado, nossos times em 

cada uma dessas especialidades estão aí para prestá-la 

gratuitamente. 

Quer contratar um seguro ou um contador?  A rede de 

parceiros das entidades pode oferecer tudo isso e muito 

mais a você, com descontos e custos reduzidos. Precisa 

de atendimento de Medicina do Trabalho para seus fun-

cionários ou mesmo de atendimento odontológico, pode 

vir que a casa é sua! Quer conhecer as últimas novida-

des em lançamentos, metodologias de produção, avan-

ços e tendências para o setor de panificação, confeitaria 

e varejo independente? Participe das reuniões semanais 

e das atividades do Ciclo de Palestras SAMPAPÃO/FIESP, 

da Feira e do Congresso FIPAN. E até se você precisa de 

um merecido “descanso do guerreiro”, o Clube CERIPAN 

está igualmente às ordens.

Participe ativamente da vida do SAMPAPÃO e convi-

de seus panificadores amigos a se associarem às entida-

des: todo mundo só tem a ganhar! E agora, neste início de 

2020, é a melhor hora para fazer isso.

Um forte abraço e estamos juntos!

Participe ativamente da vida do SAMPAPÃO e 
convide seus panificadores amigos a se associarem 
às entidades: todo mundo só tem a ganhar!

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO



4 IPC 828    Fev/Mar 2020

SEDE: Rua Santo Amaro, 313 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01315-001 – Fone: 11 3291-3700 – Fax: 11 3106-9867  CONSULTE NOSSO SITE:  
http://www.sindipan.org.br  E-MAILS: PRESIDENTE: presidente@sindipan.org.br – VICE-PRESIDENTE: aipan@sindipan.org.br – GERENTE EXECUTIVO:  
gerente@sindipan.org.br – JURÍDICO CÍVEL: civel@sindipan.org.br – JURÍDICO TRABALHISTA: trabalhista@sindipan.org.br – MARKETING: assessoria@sindipan.org.br – 
INFORMÁTICA: informatica@sindipan.org.br – REVISTA IPC: revista@sindipan.org.br – SECRETARIA: secretaria@sindipan.org.br

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ÁREA TRABALHISTA

ATENDIMENTO: de segunda a  
sexta-feira, das 16h às 18h

CHEFE DE DEPARTAMENTO:  
Marcelo Ramos de Andrade

ADVOGADOS: Mirian Liviero, Cristina 
Valéria Salles e José Carlos Rister

DEPARTAMENTO JURIDICO CÍVEL, 

CRIMINAL E TRIBUTÁRIO 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

ATENDIMENTO: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 h.

ADVOGADOS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO:

Irineu Carlos Martins

MEDICINA DO TRABALHO:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde 
Ocupacional e Clínicas –  

Dr. Amauri Mesquita

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:

Dr. Armênio Soares Ferreira Jr. 
e Dra. Angela Lullo Ferreira

ASSESSORIA DE IMPRENSA: 
Dorotéia Fragata

REGISTRO DE MARCAS E PATENTES: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E 

CONFEITARIA DE SÃO PAULO

GESTÃO 2015-2021

PRESIDENTE: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Armênio Soares 
Ferreira

Diretor Administrativo: Julio César Dinis

Diretor Administrativo Adjunto:  
José Borges Pereira

Diretor Financeiro: José Augusto Caseiro
Diretor Financeiro Adjunto:  

José Ricardo de Caíres
Diretor Social: Delcino Pedro dos Santos

Diretor Técnico: Luis Carlos de Souza
Diretor de Patrimônio:  

José de Pinho dos Santos
Diretor de Marketing:  
Wagner Vale Ferreira

Diretor Cultural: Sérgio Bartolo Manso

SUPLENTES DA DIRETORIA

Alfredo Carreira dos Santos

Fabio Roberto Mota

José Marcos Reis

Flávio Costa de Almeida Leite

Ernane de Cerqueira Cesar

Raul da Silva Gonçalves

Gilson Yochinobu Oshiro

Waldomiro Gomes da Rocha

Milton Guedes de Oliveira

Luis Severiano Pereira Ferreira

Rubens Casselhas In Memoriam

Eduardo José Manuel Machado

CONSELHO FISCAL

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Jair Marchini

Custódio dos Santos Rodrigues do Vale

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Antonio Portugal da Silva
João Diogo

José Simões Baeta

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE 
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA  

DE SÃO PAULO

GESTÃO 2015-2021

PRESIDENTE: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Diretor Administrativo: 
 Carlos Gonçalves Teixeira

Diretor Administrativo Adjunto:  
Valdeir Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira Martins
Diretor Financeiro Adjunto:  

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Diretor Social: João Lucas Dias Gonçalves

Diretor Técnico:  
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio:  
Delcino Pedro dos Santos

Diretor de Marketing:  
Antonio Carlos Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob  
de Magalhães Correa

SUPLENTES DA DIRETORIA
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Renato Mendes de Brito
Jaime Gomes Pereira

Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira

Rogério Alexandre de Campos
Fábio de Oliveira Moreira

Rogério Shimura
Manoel José Vaz Saraiva
Noé Coutinho Rodrigues

CONSELHO FISCAL
Antonio Rodrigues Ferreira

Pedro Paulo Sobrinho
Manuel Rodrigues Antunes Leal

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
Armênio Soares Ferreira

Ronaldo Amaro Macarrão 
Marcelo da Costa Fernandes

DIRETORES NOMEADOS
Hermínio Alonso Bernardo
Andreia Roldão Perestrelo

Antonio Manuel Teixeira Martins

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

GESTÃO 2017-2021

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE: Antero José Pereira

VICE PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO: 

Carlos Elias Gonçalves Perregil

CONSELHO ADMINISTRATIVO –
MEMBROS EFETIVOS

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Julio Cesar Dinis
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Rubens Casselhas In Memoriam
Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos 

CONSELHO CONSULTIVO MEMBROS EFETIVOS
José Ricardo de Caires

João Lucas Dias Gonçalves
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

Christian Mattar Saigh
João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório de Farias

CONSELHO CONSULTIVO MEMBROS 

SUPLENTES

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos
Carlos Gonçalves Teixeira
Valdeir Antônio de Jesus

Eduardo José Manuel Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

CONSELHO FISCAL MEMBROS EFETIVOS

André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini

CONSELHO FISCAL MEMBROS SUPLENTES

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR EXECUTIVO
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

TESOUREIRO
Carlos Gonçalves Teixeira

SECRETÁRIO
Marcelo da Costa Fernandes

FUNDIPAN

IDPC

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

GESTÃO 2017-2021

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
Antero José Pereira

VICE PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA:
Manoel Alves Rodrigues Pereira

DIRETOR FINANCEIRO:
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

SUPLENTE DIRETOR FINANCEIRO
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SECRETÁRIO
Júlio César Dinis

CONSELHO FISCAL – MEMBROS EFETIVOS
Antonio Rodrigues Ferreira

Marcelo da Costa Fernandes
Pedro Paulo Sobrinho

CONSELHO FISCAL MEMBROS SUPLENTES
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Custódio dos Santos Rodrigues Vale
João Diogo

CONSELHO GESTOR
Alfredo Carreira dos Santos

André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro 

Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil

Carlos Gonçalves Texeira 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

José Augusto Caseiro 
José Borges Pereira

José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis

Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Na condição de coordenador do núcleo do Centro Democrático Social 

do Partido Popular no Brasil (CDS–PP) em São Paulo, o presidente do 

SAMPAPÃO, Antero José Pereira, marcou presença na realização do 28º 

Congresso do CDS, em Aveiro, Portugal, nos dias 25 e 26 de janeiro, e que 

teve como ponto alto a eleição do novo líder do partido, Francisco Rodri-

gues dos Santos. (Foto) O CDS-PP é um partido moderno de inspiração 

cristã-liberal de centro-direita em Portugal, defensor da família, da mo-

ral, dos bons costumes e da tradição e cultura portuguesa, e São Paulo 

foi escolhida para ser seu primeiro núcleo político no Brasil.

POR UMA SÃO PAULO  
MAIS SUSTENTÁVEL
No último dia 13 de janeiro, o prefeito Bruno Co-

vas sancionou a lei que proíbe o fornecimento de 

produtos descartáveis feitos de plástico em esta-

belecimentos comerciais na cidade de São Paulo. 

Com isso, fica proibido o fornecimento de copos, 

pratos, talheres, agitadores para bebidas e varas 

para balões descartáveis feitos de material plásti-

co aos clientes de padarias, bares, restaurantes e 

hotéis, entre outros estabelecimentos comerciais. 

Em substituição aos produtos de plástico descar-

táveis poderão ser fornecidos outros com as mes-

mas funções elaborados com materiais biodegra-

dáveis, compostáveis e/ou reutilizáveis. O objetivo 

é incentivar a reciclagem de materiais e impulsio-

nar a transição para uma economia circular, cujo 

modelo de negócio e desenvolvimento econômico 

é alternativo ao linear: extrair, produzir e descartar. 

A lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. 

As penalidades para quem não obedecer as novas 

regras vão de advertência e intimação para regu-

larizar a atividade, após a primeira autuação, até 

multa e fechamento administrativo do estabeleci-

mento, após sexta autuação.
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O SAMPAPÃO acaba de divulgar as es-

tatísticas de atendimento de seus De-

partamentos Jurídicos Cível e Trabalhis-

ta ao longo de 2019. E os números são 

expressivos: ao todo, foram mais de 1.250 

consultas e mais de 700 audiências realizadas com a participação 

dos nossos advogados. Mais uma prova de que o SAMPAPÃO está 

plenamente preparado para atender a seus associados com um 

time de profissionais altamente qualificado e sempre à disposição.

PRESIDENTE ANTERO PARTICIPA DO CONGRESSO DO CDS-PP

O otimismo com os rumos 

da economia brasileira deu 

o tom do almoço com o pre-

sidente Jair Bolsonaro, rea-

lizado na FIESP, no dia 3 de 

fevereiro, contando com a 

participação de cerca de 150 

convidados, entre os quais 

o presidente da AIPESP e 

presidente em exercício do 

SAMPAPÃO, Rui Manuel Ro-

drigues Gonçalves, que com-

pareceu ao encontro repre-

sentando a panificação de São Paulo. Apresentado ao chefe do 

Executivo pelo presidente da FIESP, Paulo Skaf, Rui reiterou a ele 

o pedido pelo não aumento de impostos sobre a atividade empre-

sarial, ouvindo dele uma simpática referência à panificação: “Olha, 

eu gosto muito de pão!”, afirmou, com um sorriso, Jair Bolsonaro.

ATENDIMENTO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE

SAMPAPÃO COM  
BOLSONARO NA FIESP
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PAINEL DE NOTÍCIAS

Com o objetivo de discutir novas propostas e ideias de 

ações capazes de aperfeiçoar o desempenho das entida-

des, o SAMPAPÃO realizou, nos dia 14, 21 e 28 de janeiro, reu-

niões voltadas à elaboração do planejamento de ações das 

entidades para 2020. Dentro do melhor espírito de gestão 

participativa, os associados definiram uma lista de suges-

tões bastante consistente de atividades que, agora, estão 

AIPESP

No dia 5 de dezembro, foi realizado no auditório da Es-

cola SENAI de Franca, mais uma edição do Encontro de 

Negócios e Tendências da Panificação e Food Service, o 

último do ano de 2019, com o apoio de diversas empre-

sas e parceiros.

Mais uma vez também, o evento – que teve como es-

copo conciliar conhecimento, aprimoramento técnico 

de varejo, gestão e novas tecnologias de produção, com 

foco na melhoria dos negócios e da competitividade –, 

contou com a participação do presidente da AIPESP, 

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, e do presidente do 

SAMPAPÃO, Antero José Pereira, anfitrionados pelo 

novo presidente do Sindicato da Indústria da Panifica-

ção e Confeitaria de Franca e Região (Sinpafran), Au-

gustinho Valdemir Juliati.

Na programação do encontro, foram promovidas duas 

palestras para o auditório lotado: “Inteligência Emocio-

nal”, a cargo do Prof. Danilo de Araújo Uhlemann, consul-

tor em desenvolvimento humano e coach especializado 

em Programação Neurolinguística (PNL); “Alta Perfor-

mance Pessoal e Profissional”, ministrada pelo Prof. Már-

cio Frias, especialista em Gestão de Negócios e presiden-

te da Business Network International (BNI), conhecida 

como a maior organização de networking do mundo, com 

250.000 empresários associados ao redor do planeta.

Complementarmente, foi reservado um espaço na Es-

cola SENAI de Franca, com mesas para exposição dos 

produtos e serviços oferecidos pelos patrocinadores do 

encontro, que foi encerrado com um grande sorteio de 

brindes e um grande coquetel, seguido pela Confrater-

nização de Final de Ano da AIPESP.

SUCESSO TOTAL EM MAIS 
DOIS ENCONTROS DA AIPESP

sendo analisadas pelas Diretorias do SAMPAPÃO, a fim de 

viabilizar sua implantação ao longo deste ano.

DATA LOCALIDADE
19 de Março Ribeirão Preto
16 de Abril Campinas
28 de Maio Piracicaba
25 de Junho Vale do Paraíba
26 de Agosto Franca
17 de Setembro Santos
28 de Outubro Araraquara
04 de Dezembro São José do Rio Preto

CONFIRA O CALENDÁRIO DE ENCONTROS
DE NEGÓCIOS DA AIPESP EM 2020

PLANEJAMENTO DE AÇÕES 2020
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1  FUNCIONAIS, COM ZERO CALORIAS
 A Life Mix, marca de SUCOS E CHÁS FUNCIONAIS E 

ORGÂNICOS da WNutritional, lança linha completa de 

chás em latinhas de 290ml, enriquecidos com fi bra e com 

zero calorias, para refrescar a vida de quem deseja se 

hidratar de forma prática e saudável. Nos sabores Laranja 

e Gengibre, Limão, Hibisco, Pitaya, Matchá, Cranberry e 

Lichia, apresentam aromas naturais, não têm conservantes 

e são ainda zero sódio. Site: www.lifemix.com.br

2  PLANT-BASED COM INSPIRAÇÃO MEDITERRÂNEA
 A Essential Nutrition acaba de lançar o JOURNEY, um 

cracker vegano produzido a partir de uma investigação sobre 

os benefícios da dieta mediterrânea. Com valor nutricional 

balanceado, o produto tem fórmula nutricional sem glúten, 

sem lactose, sem derivados de soja, sem açúcar e com 

ingredientes de baixo índice glicêmico, com fi bra e proteína e 

com menos de 100 calorias por porção. Outro diferencial da 

composição nutricional de Journey é que ele é plant-based, 

e tem como uma de suas bases a riqueza de legumes e 

vegetais. Site: www.essentialnutrition.com.br

3  TRUTA ROSA SUSTENTÁVEL
 A Korin lança o FILÉ DE TRUTA ROSA SUSTENTÁVEL, 

livre de antibióticos, quimioterápicos e corantes artifi ciais. 

A produção, realizada em área preservada da na Serra da 

Mantiqueira – mais especifi camente no município de Sapucaí 

Mirim/MG – é feita em tanques de água fria, com sistema 

de aeração (ventilação), ambiente adequado à espécie, o 

que garante bem-estar do animal. Já sua bela coloração 

rosa característica vem da alimentação, à base de ração rica 

em betacarotenos e outros carotenoides naturais. Rica em 

proteínas e Ômega 3, a Truta Rosa Korin vem em embalagens 

contendo fi lés com pele congelados individualmente e a 

vácuo, com peso variável. Site: www.korin.com.br

4  OS VINHOS DA NOVA ONDA
 A MMV Importadora traz para o país uma nova linha de 

VINHOS ORGÂNICOS cheios de personalidade e ideais 

para o verão. São os vinhos da vinícola italiana Inserrata, 

característicos por sua refrescância, aroma e paladar 

frutado, além de contarem com garrafa e rótulo cheios 

de originalidade. Em duas versões: Inserrata Inebriante, 

produzido com a uva Sangiovese, com um delicado aroma 

de pêssego e frutas brancas; e Inserrata Intrigo é um 

Chardonnay puro e tem um rico buquê de aromas frescos e 

frutados, como framboesa, frutas tropicais e gengibre. 

Site: www.mmvinhos.com.br

Para divulgar seus lançamentos, envie as informações para o e-mail revistaipc@sevenbr.com.br 
ou para a Rua Horácio Bandieri, 606 – Jardim Leonor – São Paulo/SP – CEP 0563-030 

aos cuidados de “NOVIDADES REVISTA IPC”
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UMA PÁSCOA COM 
MARCA PRÓPRIA: 
A SUA! 
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DESTAQUE / PÁSCOA

Fabricar ovos com a marca 
de sua padaria é uma boa 
pedida para esta Páscoa. 
Mas você precisa avaliar 
bem os pré-requisitos 
para surfar nessa onda.

LIBERDADE PARA CRIAR.  
Elementos como 
sofisticação, criatividade e 
diversidade de modelos e 
recheios dos ovos de marca 
própria de sua padaria 
podem o fazer “aquele” 
diferencial que conquista 
seus clientes pelo visual e 
pelo sabor.



11Fev/Mar 2020    IPC 828

A
Páscoa 2020 é o primeiro teste de fogo da recu-

peração econômica do varejo brasileiro. Embo-

ra os números de 2019 da Associação Brasileira 

da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, 

Balas e Derivados (ABICAB) ainda não estejam fechados, 

esses setores caminharam bem e estamos otimistas em 

relação à 2020. Juntas, as indústrias de chocolates, amen-

doim e balas – que geram 42 mil empregos diretos e so-

mam um faturamento de R$ 26,4 bilhões – prometem 

continuar trabalhando duro para contribuir com o cresci-

mento do mercado. 

A par da indústria, que trabalha a todo vapor para lo-

tar os comércios com os mais diversos e exóticos tipos 

de ovos de chocolates das grandes marcas. Muito embora 

esses lançamentos estejam muito mais na obtenção de 

resultados mirada no desempenho do canal alimentar 

(leia-se os super e hipermercados), os panificadores tam-

bém podem lucrar com a venda deles em suas padarias, 

dependendo de alguns fatores, como a existência de um 

bom espaço para exposição.

Contudo, o diferencial para esse tipo específico de es-

tabelecimento pode estar na outra ponta, como investir 

na sofisticação, por meio da produção e venda de seus 

próprios ovos de chocolate, incluindo aí uma boa dose de 

criatividade, desde a escolha dos ingredientes até a das 

embalagens para acondicionar essas verdadeiras e deli-

ciosas joias.

PASSO A PASSO

Se você comprou a ideia, a primeira coisa que deve fazer 

é avaliar a sua produção. Sim, vender ovos com a marca 

própria de sua padaria pode ser uma boa ideia para au-

mentar suas vendas na Páscoa, mas você precisa fazer 

uma análise de viabilidade da fabricação desse tipo espe-

cial de produto aí na sua casa.

Assim, algumas coisas que você tem que analisar 

com muita atenção são, por exemplo, se há espaço dis-

ponível nos seus “bastidores” industriais, se você tem 
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mão de obra capacitada para fazer isso, se a rotina do 

seu negócio será afetada de alguma maneira – e quanto 

– com essa produção especial e até se os ovos que você 

vai fabricar serão, realmente, de boa qualidade e vão 

agradar os seus clientes. Nada de novo, entretanto, por-

que você já deve estar habituado a fazer essas perguntas 

toda vez que pensa em começar a fazer algo diferente 

em sua panificadora.  

Se você respondeu “sim” a todas elas, o próximo pas-

so é pensar quais tipos de chocolate deverá utilizar para 

produzir os ovos. Não há grande segredo nisso, porque, 

como você sabe, os ovos de chocolates das melhores mar-

cas são produzidos com chocolates puro, tanto ao leite, 

quanto amargo e branco. Como o ambiente das  padarias 

é geralmente quente, é recomendado considerar a pro-

dução de ovos com chocolates fracionados, daquele tipo 

utilizados para glaçar bombons e fazer casquinhas de 

chocolate. Por conterem um maior teor de gordura vege-

tal em sua composição, eles são mais firmes e derretem 

com mais dificuldade. Em compensação, são chocolates 

menos saborosos e de qualidade um pouquinho inferior. 

Por isso, é interessante usá-los para formar a casca do ovo 

e ousar no recheio para compensar.

Quanto ao tipo de ovos que você pode produzir, aí, o 

“céu é o limite”. Tudo depende da sua criatividade e da 

capacidade de sua equipe para desenvolver essas maravi-

lhas. Uma boa dica, se for utilizar o chocolate fracionado, 

é interessante produzir ovos recheados com outros do-

ces, especialmente se eles forem especialidades da sua 

padaria, garantindo a qualidade e a marca registrada 

do produto. Doce de leite, brigadeiro, mousses são algu-

mas das opções de recheios que costumam ter boa saída, 

assim como os ovos “de colher”, categoria em que você 

pode abusar de recheios cremosos e deliciosos. Mas, se 

você também quiser recheá-los com outras coisas, e não 

DESTAQUE / PÁSCOA
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AJUDA DOS FORNECEDORES. 
A indústria de embalagens e 
confeitos está a seu lado para 
oferecer soluções de bom gosto 
para tornar sua produção de 
ovos de chocolate muito mais 
do que especial. 



necessariamente com algo cremoso, invista em soluções 

que nunca saem da moda, com confeitos de chocolate co-

loridos, balas e bombons, além de algumas coisas inova-

doras, tais como cupcakes e macarrons, tendências sem-

pre em alta.

ORGÂNICOS E VEGANOS

Mais do que nunca, inovação tem que ser a marca regis-

trada de qualquer padaria. Por isso, não esqueça também 

de incluir no “cardápio” de seus ovos de Páscoa, as delí-

cias de chocolate voltadas ao atendimento da proposta 

de saudabilidade, uma tendência de mercado que cresce 

a cada dia, para agradar tanto seus clientes que embar-

caram nas ondas “fitness”, orgânica ou vegana, quanto 

aqueles que têm algum tipo de restrição alimentar, como 

é o caso dos diabéticos, dos celíacos e das pessoas que 

apresentam intolerância à lactose. Aí, uma dica infalível 

é recorrer aos fornecedores que oferecem soluções nesse 

sentido em termos de ingredientes.

E uma das empresas que pode lhe oferecer um amplo 

leque de opções para o atendimento dessa “pegada” é a 

Ouro Moreno, empresa localizada em Colina, no interior 

de São Paulo, com ampla rede de distribuição de produ-

tos. “Somos uma empresa que trabalha com ingredientes 

100% naturais, de origem certificada. Trazemos as amên-

doas orgânicas de cacau tipo exportação diretamente da 

Bahia, e fazemos todo o processamento delas – da sele-

ção, passando pela torra até a moagem – aqui em nossa 

fábrica, dentro dos mais rigorosos controles de fabrica-

ção. Nossos chocolates apresentam diferenciais enormes 

em relação àquilo que a gente encontra normalmente no 

mercado. Por exemplo, usamos maltitol como agente de 

corpo e sucralose para o dulçor. Além disso, são livres de 

química e de lecitina de soja, amplamente utilizada pela 

maioria de nossos concorrentes”, explica Haroldo Guima-

rães Neto, diretor comercial e de Desenvolvimento, e filho 

do médico fundador da empresa.

Na Linha Culinária da Ouro Moreno, o panificador vai 
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encontrar tudo aquilo que precisa para produzir seus 

ovos de chocolate de marca própria, com destaque para 

o Chocolate Natural Fragmentado (o único no Brasil) e o 

Chocolate Natural em Gotas, ambos oferecidos nas ver-

sões com 50% e 70% cacau, normal e diet. Além disso, 

suas formulações exclusivas com manteiga de cacau 

e isentas de lactose, glúten e soja, também vai propor-

cionar mais qualidade e cremosidade para seus  bolos, 

tortas, brownies e sorvetes. Complementarmente, em seu 

portfólio para Páscoa 2020, a Ouro Moreno também está 

acrescentando oito lançamentos em ovos prontos para a 

venda em sua padaria: os Puro Cacau Natural 50% e 70%; 

os Puro Cacau Natural Diet 50% e 70%; o Branco Natural 

35% Cacau, nas versões normal e diet; e a grande novida-

de: os ovos Preto e Branco Puro Cacau, também nas ver-

sões normal e diet. 

Então, avalie sua produção e, se sentir firmeza, pro-

visione-se desde já para fabricar seus ovos de chocolate!

DESTAQUE / PÁSCOA
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SOLUÇÕES DE QUALIDADE. 
Os produtos da Ouro Moreno 

têm tudo para transformar 
suas criações próprias em 

sucesso absoluto de vendas 
na Páscoa.

RECHEIOS DE DAR 
ÁGUA NA BOCA.  
A produção artesanal 
de ovos de chocolate 
está crescendo 
exponencialmente 
no Brasil. Que tal, 
então, embarcar 
nessa tendência?!
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NA MÍDIA / 13º PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO

N
o dia10 de dezembro, no foram conhecidos os 

vencedores Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo 

2019, em sua 13ª edição. A cerimônia aconte-

ceu no auditório do prédio-sede das entidades, 

com a participação de um grande número de profissio-

nais de Imprensa. Nesta edição, o concurso contou com 

63 reportagens inscritas em suas categorias, ampliadas 

Décima terceira edição do PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO 
destaca as melhores reportagens sobre a panificação.

para quatro: além das tradicionais categorias de “Mídia 

Impressa” e “Rádio”, ela trouxe como como novidade a di-

visão das inscrições de “Mídia Eletrônica”, com a criação 

uma categoria exclusiva para “Internet” e outra para “Te-

levisão”, a fim de gerar maior equilíbrio na competição. 

Criado como reconhecimento ao trabalho da Impren-

sa brasileira e, ao mesmo tempo, para estimular a divul-

gação da indústria da panificação e confeitaria, dos pro-

dutos produzidos e comercializados pelas padarias, dos 

benefícios que esses produtos trazem à saúde dos con-

sumidores, e das iniciativas e realizações do SAMPAPÃO, 

o prêmio, mais uma vez, deixou claro, por meio das ma-

térias veiculadas que o nosso segmento é competitivo e 

que, a cada ano se reinventa, para melhor atender a seu 

público, público cada vez mais exigente.

Os prêmios para os vencedores de cada uma das ca-

tegorias foram uma viagem a Paris para os primeiros co-

locados; uma para Lisboa para os segundos; e uma para 

qualquer capital da América Latina, à escolha dos vence-

dores, para os terceiros. Além disso, cada um deles rece-

beu valores em dinheiro para cobertura de despesas de 

O PÃO NAS MANCHETES

Fotos Tadeu Sakagawa

TIME DE CAMPEÕES. Os grandes vencedores do 
Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo, em foto com 

Antero Pereira, presidente das entidades.

DIREÇÃO COMPETENTE.  
Dorotéia Fragata, assessora de Imprensa 
do SAMPAPÃO, coordenou mais uma vez 
a organização do concurso.
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THAÍS MANARINI COSTA, DA REVISTA SAÚDE!: 
1º lugar na categoria “Mídia Impressa”.

hospedagem e gastos pessoais em seus destinos: respec-

tivamente, € 1.500, € 1.000 e US$ 500.

“Como costumo falar sempre, essa foi mais uma sin-

NA MÍDIA / 13º PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO

1º LUGAR: THAÍS MANARINI COSTA

MATÉRIA: PÃO – COMA SEM MEDO

VEÍCULO: REVISTA SAÚDE!

2º LUGAR: EQUIPE PRAZERES DA MESA (BEATRIZ 

ALBERTONI, CAROLINA ESQUILANTE, ISABEL RAIA; 

STEPHANIE VAPSYS, LAURA VALENTE. ÚRSULA 

ALONSO MANSO, LU BARBO, RICARDO CASTILHO)

MATÉRIA: AS MELHORES PADARIAS

VEÍCULO: REVISTA PRAZERES DA MESA

3° LUGAR: BEATRIZ ALBERTONI

MATÉRIA: FORNADAS CASEIRAS

VEÍCULO: REVISTA PRAZERES DA MESA

1º LUGAR: JÚLIO VIEIRA

MATÉRIA: ESPECIAL – DA MASSA AO PÃO

VEÍCULO: RÁDIO BANDNEWS MG

2º LUGAR: AGOSTINHO TEIXEIRA

MATÉRIA: PÃO – RECEITA DE VIDA!

VEÍCULO: RÁDIO BANDEIRANTES SÃO PAULO

3º LUGAR: ALESSANDRA PETRAGLIA MIGUEL

MATÉRIA: O SABOR DA INCLUSÃO: AS BOAS PRÁTICAS DA 

PANIFICAÇÃO PARA O PROTAGONISMO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA

VEÍCULO: RÁDIO BLITZ

CATEGORIA: 
“MÍDIA IMPRESSA”

CATEGORIA: 
“RÁDIO”

CONFIRA A RELAÇÃO DOS VENCEDORES DO 
PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO 2019!

gela retribuição pelo carinho com que a Imprensa bra-

sileira trata a panifi cação e o SAMPAPÃO durante o ano 

todo, com excelentes reportagens sobre o nosso pãozinho 

JÚLIO VIEIRA, DA RÁDIO 
BANDNEWS MG: 
1º lugar na categoria “Rádio”.
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1º LUGAR: MÁRIO SÉRGIO SAVAGLIA DE CAMARGO

MATÉRIA: PÃO E CINEMA

VEÍCULO: SITE DOCTOR SOUL

2º LUGAR: CINTIA MARCUCCI

MATÉRIA: COMO AS PADARIAS PAULISTANAS SE 

TORNARAM ÚNICAS E SIMBÓLICAS NA CIDADE

VEÍCULO: SITE UOL / URBANTASTE

3° LUGAR: EDISON VEIGA

MATÉRIA: COMO O TRIGO “DOMESTICOU” A 

HUMANIDADE – E VICE-VERSA

VEÍCULO: SITE BBC NEWS BRASIL

1º LUGAR: MANOEL DIRCEU MARTINS

MATÉRIA: CAMINHOS DO PÃO

VEÍCULO: EPTV RIBEIRÃO PRETO / REDE GLOBO

2º LUGAR: MAIARA BASTIANELLO BARROSO

MATÉRIA: SÃO PAULO TEM PÃES DE TODOS OS ESTILOS E 

DE DIVERSOS GOSTOS

VEÍCULO: REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO

3º LUGAR: MARCELO SOUZA (REPRESENTADO POR 

ROSANA TEIXEIRA E M. PAULA BEXIGA)

MATÉRIA: GLÚTEN NÃO É VILÃO DA DIETA E PODE FAZER 

BEM A SAÚDE

VEÍCULO: REDE RECORD DE TELEVISÃO

CATEGORIA: 
“INTERNET”

CATEGORIA: 
“TELEVISÃO”

de cada dia, sobre o setor, sobre o trabalho, a evolução e o 

esforço constante das padarias em sempre melhor aten-

der a seus clientes e, ainda, sobre os eventos promovidos 

por nossas entidades, como a FIPAN, o Dia Mundial do 

Pão, a Corrida do Trigo”, registrou bastante feliz, Antero 

José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

MÁRIO SÉRGIO SAVAGLIA DE CAMARGO, DO SITE 
DOCTOR SOUL: 1º lugar na categoria “Internet”.

MANOEL DIRCEU MARTINS, DA EPTV RIBEIRÃO 
PRETO: 1º lugar na categoria “Televisão”.
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AMBIENTE PERFEITO, 
LUCRO MAIOR
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AMBIENTAÇÃO / PROJETOS & REFORMAS

inguém entende mais sobre sua padaria do 

que você mesmo, não é? Você conhece o flu-

xo de caixa, tudo que entra e sai, sabe de cor 

como funciona a produção e até onde estão os 

disjuntores da máquina de café e os interruptores que li-

gam as luzes de cada ambiente do seu estabelecimento. 

Por isso, quando você pensa numa reforma ou mesmo em 

abrir uma nova casa é muito natural pensar que vai con-

seguir fazer tudo sozinho. Afinal, você tem anos de janela 

e uma experiência inquestionável.

Porém, é nessa hora que muita gente boa do ramo 

acaba caindo numa cilada. Veja bem, ninguém aqui está 

colocando em xeque a sua competência: nada disso! Só 

estamos falando de facilitar as coisas na sua vida atri-

bulada de panificador, reduzir ou, ainda melhor, eliminar 

custos desnecessários, cumprir prazos para não perder 

N

Confira as dicas para 
acertar na ambientação 
da sua padaria, agradar 
seus clientes e faturar 

ainda mais.

vendas e ter que ficar pagando a sua equipe sem traba-

lhar etc. e tal. Está bom para você?

SANTA AJUDA

Então, antes de sair derrubando uma parede, comece, 

sim, derrubando alguns mitos. O primeiro deles: contra-

tar escritórios de arquitetura custa muito caro. Como 

dizia o já saudoso Padre Quevedo, “isso não ecziste!”.  

Além da competência natural em sua expertise, arquite-

tos são profissionais altamente qualificados em resolver 

problemas, dinamizar a logística e racionalizar custos: 

em suma, encurtar caminhos para você alcançar seus 

objetivos. Com tantas vantagens e benefícios, eles, assim 

como você em sua padaria, só cobram o preço justo pelo 

trabalho deles. Ponto. Em outras palavras, tudo tem seu 

preço e seu valor. E, claro, seus benefícios e vantagens 
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SEM TRAUMAS.  
Para quem não quer 
ter dor de cabeça, a 
melhor coisa é entregar o 
projeto nas mãos de uma 
empresa especializada.

também. Agora, se esse custo é acessível ao momento 

atual do seu negócio, bem, isso é outra história. Daí a im-

portância de outro fator importantíssimo: provisionar-se 

muito bem para a reforma ou para a abertura da nova 

loja, utilizando, para isso, recursos próprios ou uma boa 

linha de crédito.

Seja como for, se você não quiser ter dor de cabeça 

nenhuma nesse processo, a solução mais viável é entre-

gar o projeto de reforma e de ambientação de sua pada-

ria nas mãos de uma empresa especializada na oferta de 

soluções completas, que vai fazer, inclusive, o acompa-

nhamento especializado de cada uma das fases da obra, 

bem como da instalação de máquinas e equipamentos de 

produção, e, ainda, das vitrines e expositores refrigerados 

e do mobiliário de sua loja. 

E a mineira Transformar Ambientes é uma delas. 

Com expertise em contratos na formatação “turn-key” 

(chave na mão), ela se destaca no mercado por dispor 

de soluções completas de Engenharia Civil para cons-

trução e reforma de áreas comerciais, com grande espe-

cialização no ramo de padarias. Com grande capacidade 

técnica e profissionais altamente qualificados, a empre-

sa fornece soluções que vão muito além da obra civil, 

como, por exemplo, gestão de infra estrutura de ar con-

dicionado, climatização, rede de dados e telefonia, siste-

ma de incêndio e energia fotovoltaica, além de monta-

gens comerciais, marcenaria, serralheria fina e móveis 

decorativos, permitindo total tranquilidade aos clientes, 

isentando-os de toda gestão da prestação de serviços 

executados por terceiros.

“Oferecemos soluções transparentes e econômicas no 

âmbito da prestação de serviços. A principal é a execu-

ção do empreendimento pelo regime de administração 

de obras. Por meio dessa formatação, a obra é executada 

a preço de custo, sendo que a construtora é remunera-

da apenas pela administração do processo. Somos uma 

construtora que preza pela transparência na relação 

com os clientes. E isso desde a apresentação dos orça-

mentos, amplamente detalhados, nos quais os valores 

são todos abertos para um melhor acompanhamento, a 

fim de que eles tenham conhecimento de tudo que está 

contemplado no projeto, sempre da forma mais eficien-

te, com os melhores prazos de obra, e evitando assim o 

desperdício de recursos, materiais e ‘surpresas’ desagra-

dáveis”, explica Guilherme Mol Dias, diretor comercial da 

Transformar Ambientes.

MOBILIÁRIO MODERNO

Aspecto fundamental quando se fala em reforma ou ins-

talação de um novo negócio no ramo da panificação é, 

também, a escolha correta do mobiliário da casa. Ela é 

importantíssima na ambientação de uma padaria mo-
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AMBIENTAÇÃO / PROJETOS & REFORMAS

derna, uma vez que o design e a qualidade dos móveis 

confere, sem dúvida alguma, a sensação de um ambien-

te aconchegante e agradável, proporcionando, ainda, se-

gurança aos consumidores, elementos essenciais para 

no processo de fidelização. Cadeiras e mesas inadequa-

das ou em mau estado de conservação, fracas, frouxas 

ou soltas, prejudicam a imagem do estabelecimento. Em 

síntese, o conforto dos móveis garante maior permanên-

cia dos clientes no local e, consequentemente, maior va-

lor do ticket médio.  

“O mobiliário deve ser pensado já na fase inicial do 

projeto, pois a escolha dos móveis depende da proposta 

de cada empreendimento, ou seja, dos tipos de serviços 

a serem oferecidos e do tipo de cliente que se pretende 

atender. Definido isso, um bom profissional de design de 

interiores ou arquiteto pode ajudar o investidor a definir 

melhor o ambiente e a funcionalidade da padaria. E nossa 

EVITE ESSES ERROS  
AO AMBIENTAR SUA PADARIA

equipe comercial está preparada para ajudar nessa es-

colha, sugerindo e apresentando a melhor opção para o 

ambiente e para o tipo de negócio do cliente”, dá a dica 

Marina Dellabruna, diretora de Marketing da Dellabruna 

Mesas e Cadeiras, empresa com fábrica em Vinhedo, no 

interior de São Paulo, e showroom na capital paulista. 

Dona de um amplo portfólio de mobiliários específicos 

para panificadoras – que, além de mesas e cadeiras, in-

clui banquetas, poltronas, booths, bancos, mesas bistrôs e 

comunitárias, bancadas, lixeiras de madeira, aparadores, 

cadeirão infantil e jogos americanos, bem como itens ali-

nhados com as últimas tendências para esses ambientes 

específicos, tais como booths em diversos projetos espe-

ciais, paredes inteiras com booths e booths curvados –, 

a Dellabruna está apta a atender a clientes de todos os 

portes e tamanhos de bolso.  

E, dento desse aspecto, a boa notícia é que criar um 

A vontade de vender é grande, mas sem tomar as me-

didas necessárias à Arquitetura Comercial, o projeto de 

uma padaria pode acabar não ajudando a trazer os resul-

tados esperados. Para quem vai começar o negócio, ou 

pretende otimizá-lo, é de suma importância evitar erros 

como esses quatro erros muito comuns, passados para 

os associados do SAMPAPÃO pelos especialistas da Da-

bus Arquitetura. Confira!

1. PISO CLARO Não há nada de errado com os pisos 

claros. No entanto, sua limpeza tem de ser constante, 

sobretudo em ambientes que evocam saúde e alimen-

tação. Em muitas padarias, a definição de cores como o 

branco e tons nude pode prejudicar a imagem do estabe-

lecimento se o fluxo de movimentação for intenso e não 

houver tempo – ou mão de obra – para realizar a limpeza 

com a frequência devida. Para evitar problemas, opte por 

outras tonalidades, outros acabamentos para o piso.

2. MOBILIÁRIO MAL DIMENSIONADO Nem todas as 

padarias desfrutam de uma ampla área de loja. Em geral, 

os negócios têm de lidar com um espaço limitado para 

acomodar clientes, produtos e operações de serviço. Po-

rém, há diversos estabelecimentos que apresentam um 

mobiliário expansivo demais para o metro quadrado dis-

ponível. O resultado é o desagradável efeito de “aperto”, 

que coloca o conforto dos ocupantes por água abaixo. 

Assim, antes de escolher qualquer móvel, é imprescindí-

vel ter a clara noção das reais dimensões das peças de-

sejadas frente ao tamanho da loja.

3. PRODUTOS ESCONDIDOS O projeto de Interiores 

pode ser magnífico, mas se os produtos ficarem escondi-

dos da vista dos clientes, de nada valerá o esforço. Afinal, 

as pessoas também “comem com os olhos”. A Arquitetu-

ra Comercial deve ajudar a promover o negócio em cada 

detalhe, visando à obtenção de resultados satisfatórios 

para o empreendedor.

4. ILUMINAÇÃO INEXPRESSIVA  A iluminação tem o 

poder de transformar os ambientes, mas muitas padarias 

se esquecem disso e deixam de trabalhar com cuidado 

seu projeto luminotécnico. É possível articular diferentes 

ambientações somente pela maneira como a luz é dirigida. 

Isso tem que ser aproveitado para valorizar os produtos e 

entregar uma experiência inesquecível aos clientes.



ambiente acolhedor e agradável não depende necessa-

riamente de um grande investimento. Identifique pri-

meiramente o que melhor se adequa ao projeto para 

então escolher os produtos que trarão melhor custo be-

nefício dentro do orçamento. “O investimento em me-

sas e cadeiras vai depender muito do tipo de negócio e 

do cliente a ser atendido. Para um sistema de restau-

rante self service básico na padaria, a média de investi-

mento gira em torno de R$ 240,00 por lugar. Já para um 

self service de nível mais alto este valor pode chegar a  

R$ 430,00. Essa média também pode ser aplicada em 

padarias. Fora o preço, a durabilidade dos móveis deve 

ser sempre levada em consideração na hora da compra. 

Assim, o investimento deve levar em conta o tempo de 

duração e o custo de manutenção no decorrer do tempo. 

Por isso, na hora de fazer aquisição do mobiliário, é sem-

pre importante o panificador ter em mente o que ensina 

aquele velho ditado popular que diz “que o barato pode 

sair caro”, finaliza Marina.

COMEÇANDO PELO 
COMEÇO. O mobiliário 
deve ser pensado na 
fase inicial de cada 
projeto.
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om o “boom” das soluções tecnológicas e uma 

sociedade mais consciente, a rastreabilidade 

de produtos é a única forma de identificar a 

origem desses itens e o caminho percorrido 

até o consumidor final. Trata-se, portanto, de uma solu-

ção estratégica para o crescimento de empresas dos mais 

diversos segmentos. Nesta entrevista exclusiva à Revista 

IPC, Guilherme Fumagalli, diretor comercial da PariPassu, 

uma das principais desenvolvedoras de soluções de tecno-

logia para o uso da rastreabilidade como ferramenta para 

potencializar os resultados das empresas dos mais diver-

sos segmentos – incluindo a sua padaria – explica como 

porque ela é tão importante, como funciona e o que o pa-

nificador pode (e deve) fazer para implantá-la, a fim de efi-

cientizar ainda mais a gestão de seu estabelecimento.

REVISTA IPC: GUILHERME, O QUE É EXATAMENTE A RAS-

TREABILIDADE DE ALIMENTOS?

Guilherme Fumagalli: É um conjunto de processos que 

permite mapear as etapas e elos pelos quais o produto 

passou em sua trajetória, até chegar nas mãos do con-

sumidor final. Para que seja viável, cada elo deve manter 

os registros mínimos de origem, processamento e desti-

no. Caso seja o elo primário da cadeia, deve-se também 

manter os dados de produção, manejos e colheita. Desde 

2018, a Instrução Normativa Conjunta 02/18 da ANVISA e 

MAPA determinou os requisitos mínimos que devem ser 

registrados, de acordo com os Anexos I e II, para todos os 

elos da cadeia de alimentos.

E POR QUE É CADA VEZ MAIS IMPORTANTE IMPLEMEN-

TÁ-LA NAS EMPRESAS COMO FERRAMENTA DE INOVA-

ÇÃO E DE SUSTENTABILIDADE?

O processo de rastreabilidade nos permite acessar infor-

mações que anteriormente eram de difícil acesso. Na in-

dústria de alimentos, por exemplo, esse processo confere 

a clareza de onde veio o produto, dos processamentos re-

alizados em sua operação e para onde produto é enviado 

quando finalizado. Entretanto, são raras as empresas que 

tem clareza de como foi o manejo realizado pelo agricultor 

que produziu a matéria prima adquirida. As informações 

trazidas pelo processo de rastreabilidade auxiliam toma-

das de decisão estratégicas, principalmente no que diz 

respeito à gestão de fornecedores e melhorias do proces-

so produtivo desses itens, bem como o mapeamento dos 

pontos de melhoria dentro de suas respectivas operações.

OU SEJA, ALGO PERFEITAMENTE ADEQUADO À NOVA RE-

ALIDADE DO MERCADO E À ENTRADA DOS NOVOS CON-

SUMIDORES, COMO OS DA GERAÇÃO Z, POR EXEMPLO, 

NÃO É MESMO?

Com certeza. Até porque, em paralelo a isso, percebemos 

e temos que levar em a mudança no perfil de consumo da 

população. Em 2018, o Instituto de Food Marketing (FMI) 

C

NO RASTRO DA 

INOVAÇÃO

Com a mudança de comportamento do consumidor, 
inovação é a palavras-chave do negócio de 
padaria. E, nesse processo, a rastreabilidade 
surge como para conectar todos os elos da 
cadeia de suprimentos, possibilitando um fluxo 
de informação para o todo o mercado.

GUILHERME, DA PARIPASSU. 
Rastreabilidade conecta todos 

os elos da cadeia produtiva.
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entrevistou uma parcela da população norte-americana 

perguntando se mudariam o consumo de determinada 

marca se esta fornecesse mais informações sobre o pro-

duto, além do que estava colocado nos rótulos. O resulta-

do foi expressivo: 75% dos entrevistados afirmaram que 

mudariam de marca, sendo que dois anos antes, o núme-

ro era de apenas 39%. Recentemente, a empresa norte-

-americana que analisa perfis de consumo, First Insight, 

realizou uma pesquisa sobre o perfil de consumo da Gera-

ção Z. O levantamento online realizado indicou que 73% 

dos entrevistados pagariam um valor maior por produtos 

sustentáveis e a maioria desses consumidores está dis-

posto a pagar um preço 10% superior. Ou seja, existe uma 

grande oportunidade dentro do segmento. Mas é necessá-

rio que sejam implementadas ferramentas que auxiliem 

nesse processo e, principalmente, que exista integração 

na cadeia de abastecimento de alimentos. Só assim, será 

possível entregar o produto com a qualidade que os con-

sumidores esperam.

NA PRÁTICA, COMO A RASTREABILIDADE AMPLIFICA E 

PODE MELHORAR A RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES?

A rastreabilidade traz clareza sobre a origem do produ-

to e como ele foi produzido, o que permite que a cadeia 

de abastecimento de alimentos flua com mais eficiência. 

Para todas as empresas do mercado – principalmente 

aquelas do ramo de alimentos –, é fundamental receber 

produtos que respeitem o padrão de qualidade acorda-

do com seus fornecedores, pois estes influenciam direta-

mente na relação das empresas com seus consumidores. 

Assim, a rastreabilidade carrega consigo as informações 

necessárias para que o comprador realize suas respecti-

vas análises e mitigue riscos. E, ao mesmo tempo, a im-

plementação do processo de rastreabilidade impacta po-

sitivamente na qualidade do produto entregue pelos for-

necedores. Em outras palavras, a adesão à rastreabilidade 

contribui com as boas práticas de gestão da qualidade e 

é o único mecanismo seguro para realização de procedi-

mentos de recall de alimentos, além de auxiliar na elimi-
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nação de atividades ilegais dentro do processo produtivo, 

como a utilização de defensivos proibidos, produções em 

áreas proibidas etc. Isso aumenta a confiabilidade das 

informações repassadas pelos fornecedores por meio de 

um processo formalizado de avaliação de riscos, garan-

tindo que o produto adquirido é seguro e confiável.

NA OUTRA PONTA, QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS E VANTA-

GENS DIRETAS E INDIRETAS QUE ELA OFERECE PARA AS 

EMPRESAS E PARA OS CONSUMIDORES FINAIS?

O ponto focal da rastreabilidade é a segurança do alimen-

to. Somente com dados de origem e processamentos é pos-

sível atuar na resolução de eventuais não conformidades, 

pois os dados trazem transparência nas transações de pro-

dutos. Como eu já disse, essa base de informações permite 

a alocação eficiente dos recursos para capacitação de for-

necedores, melhorias nos produtos finais e a comunicação 

com o consumidor do alimento, proporcionando-lhe aces-

so a todo histórico do produto e, ainda, valorizando todo o 

trabalho realizado por estes fornecedores.

OBJETIVAMENTE, COMO A RASTREABILIDADE PODE 

OTIMIZAR FATORES COMO A SEGURANÇA ALIMENTAR, 

POR EXEMPLO?

No âmbito da segurança alimentar, utilizando uma pada-

ria como exemplo, é fato que os produtos de origem agrí-

cola que ela utiliza – como ovos, açúcar, e farinha, entre 

outros – podem, eventualmente, vir a sofrer algum tipo 

de contaminação, E isso também pode acontecer com os 

produtos de origem não agrícola, tais como os emulsifi-

cantes, as leveduras e o sal, por exemplo. Em ambos os 

tipos de produtos, é fundamental que eles não propor-

cionem nenhum risco aos consumidores. Por isso, na se-

leção de fornecedores, é fundamental escolher aqueles 

que possuem certificações que garantam a segurança 

dos produtos que comercializam. Todas as certificações 

que seguem a ISO 22000, norma internacional destina-

da aos sistemas de gestão da segurança alimentar, têm 

como premissa a implementação de sistemas de rastre-

abilidade. Além de facilitar onde existe a necessidade da 

execução de um procedimento de recall.

E NO CASO DA GESTÃO DE QUALIDADE, DE ESTOQUE E 

NA PRECIFICAÇÃO?

Bem, além de garantir uma matéria-prima com melhor 

qualidade, quando a gestão de qualidade é implementada 

integralmente nas operações, a rastreabilidade permite 

monitorar a quantidade de insumos perdidos durante o 

processo de produção. Ao apontar quais pontos da ope-

ração necessitam de melhorias, ela se torna uma ferra-

menta que auxilia na gestão da qualidade de produtos 

e, ao mesmo tempo, na gestão da qualidade de procedi-

mentos operacionais. Já no caso da gestão de estoque e na 

precificação, as empresas podem utilizar a mesma infor-

mação de rastreabilidade para aprimorar suas análises e 

relatórios. Com a rastreabilidade implantada na empresa, 

atividades como a rotação do inventário First-in/First-out 

(FIFO – “Primeiro que Entra/Primeiro que Sai”), tornam-se 

mais fáceis e assertivas, garantindo, por exemplo, que o 

produto com a data de validade mais avançada seja colo-

cado na área de venda primeiro, ou viabilize promoções 

de vendas. Ter esse nível de informações ao seu dispor 

permite melhores previsões de inventário e decisões ope-

racionais mais estratégicas.

O QUE EXISTE EM TERMOS DE LEGISLAÇÃO VIGENTE 

PARA REGULAR A SEGURANÇA DE ALIMENTOS NO QUE 

TANGE À RASTREABILIDADE?

Para a rastreabilidade, existe a INC 02/18 e a RDC 24/15, 

que tratam de rastreabilidade e recall de alimentos. Além 

disso, há legislações estaduais complementares às nacio-

nais, trazendo padrões de exibição e informações para o 

consumidor final.

E O QUE UM EMPRESÁRIO DE PANIFICAÇÃO TEM QUE E 

FAZER PARA INSTALAR UM SISTEMA SEGURO E DE RAS-

TREABILIDADE DE ALIMENTOS? 

Sistemas de rastreabilidade são acessíveis à todas as em-

presas, independentemente de seu porte. Sua implemen-

tação é necessária não apenas para atender às regulamen-

tações, mas também pelo ganho de eficiência na operação. 

A primeira providência que o panificador tem que observar 

é realizar o mapeamento dos processos internos da pada-

ria, o que é fundamental para saber como é o modelo da 

sua operação, desde o recebimento da matéria-prima até 

a confecção do produto acabado. O segundo ponto é o pla-

nejamento. Devido aos impactos no dia a dia da padaria, 

é altamente recomendável elaborar a criação de um gru-

po de colaboradores que discuta e seja responsável pelo 

tema rastreabilidade. Depois de fazer isso, o recomen-

dável é buscar a parceria de uma empresa que possua o  

know-how sobre o tema.

ENTREVISTA / GUILHERME FUMAGALLI | PARIPASSU
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ENTIDADES RECEBEM VISITA 
ILUSTRE DE PORTUGAL

o dia 11 de dezembro último, o SAMPAPÃO 

teve a honra e a satisfação de receber a visita 

do deputado da Assembleia da República de 

Portugal para o Círculo Fora da Europa, José 

de Almeida Cesário, do Partido Social Democrata (PSD). 

A autoridade foi calorosamente recepcionada pelo presi-

dente das entidades, Antero José Pereira.

E o deputado ficou encantado com o que viu: “Foi uma 

alegria imensa reencontrar o Antero Pereira, meu amigo 

de longa data. Fiquei muito impressionado com a infraes-

trutura do Sindicato, que inclui um magnífico centro de 

formação profissional – a Escola IDPC –, e cujo corpo de 

associados é composto em quase 70% por panificadores 

de origem portuguesa. Trata-se de um excelente exemplo 

da presença lusitana na capital paulista”, afirmou José 

Cesário à reportagem da Revista IPC.

TODO APOIO A QUEM PRECISA

Bastante conhecido por sua seriedade e rigor nas trata-

tivas direcionadas à defesa dos interesses dos cidadãos 

VISITA AO SAMPAPÃO / JOSÉ DE ALMEIDA CESÁRIO

N

portugueses fora da Pátria-mãe, José Cesário fez em São 

Paulo a última parada de uma viagem por outros países 

da América do Sul – Venezuela e Argentina –, a fim de se 

atualizar sobre as atuais demandas e necessidades pre-

mentes dos lusitanos.

Como resultado do periélio, no dia 12 de dezembro, 

imediatamente após ao seu retorno a Portugal, o de-

putado enviou um ofício bastante enfático ao ministro 

do Estado e dos Negócios Estrangeiros, relatando pro-

blemas dramáticos relacionados ao Programa de Apoio 

Social de Idosos Carenciados (ASIC), que, nos últimos 

anos, devido às circunstâncias políticas e/ou econômi-

cas excepcionais verificadas em tais países, que tornam 

imperativa uma revisão das regras de atribuição de tais 

apoios, tendo em vista a impressionante degradação do 

valor das pensões sociais que os cidadãos lusitanos vêm 

recebendo localmente.

E, no dia 20 de dezembro, outro ofício do deputado, 

desta vez destinado ao presidente da Assembleia da Re-

pública Portuguesa, registrando a urgente necessidade de 

os Consulados Gerais no Brasil – em especial os de São 

Paulo e do Rio de Janeiro – eficientizarem seus sistemas 

de atendimento aos expatriados, cobrando providências 

do governo de Portugal. “Por isso, está a proliferar uma 

verdadeira indústria de intermediários, os chamados 

‘despachantes’, que afirmam tratar do mais variado tipo 

de atos consulares em troca de pagamentos inacessíveis 

para os membros mais humildes da nossa comunidade”, 

registrou ele na mensagem. 

Com toda a certeza, a comunidade portuguesa de am-

bas as cidades, bem como a do Brasil, agradecem a aten-

ção do deputado José Cesário, e também aguardam, an-

siosamente, respostas nesse sentido.

Deputado português José Cesário encontra espaço em sua atribulada 
agenda para conhecer as instalações do SAMPAPÃO.

VISITA ILUSTRE. O presidente do SAMPAPÃO, 
Antero Pereira, reencontrando o amigo de 

sempre José Cesário (esq.).
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TODO CUIDADO  
          É POUCO

ocê sabe se sua padaria é realmente rentável? 

E consegue avaliar a evolução de seu patrimô-

nio? Essas perguntas normalmente são res-

pondidas por meio de um balanço produzido 

pela contabilidade e pelos controles feitos a partir de 

relatórios auxiliares. Mas, e nos pequenos negócios que 

não têm essa estrutura? Como fazer? A tarefa não tem 

a complexidade que se pode imaginar, mas exige algum 

conhecimento e alguns controles internos. 

Vamos começar pela hipótese da compra de um fundo 

de comércio. Recebe-se a empresa adquirida sem passivo 

– inclusive sem passivo trabalhista –, sem contas a rece-

ber e com um volume de faturamento a ser comprovado. 

Na maioria das vezes, esta comprovação é feita sem pré-

vio conhecimento da composição das vendas e, portanto, sem 

averiguar a rentabilidade dos produtos vendidos e sem 

o conhecimento do capital necessário para financiar as 

vendas (cartão de crédito, vale refeição etc.).

GESTÃO / CONTROLE DE CONTAS

V
O controle de suas 

contas vai muito 
além do mero 

controle de caixa.

Por Antonio Saú Rodriguez
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Comprovado o faturamento, o novo dono do 

negócio passa a operá-lo. Muitos empresários con-

trolam a empresa somando o que entrou e o que 

saiu do caixa e, no final do mês, colocam a diferen-

ça no bolso. Isso quando o que sobra já não cobriu 

diversas despesas pessoais do próprio empresário, 

pagas pelo caixa do próprio negócio, o que é ab-

solutamente não recomendável fazer. Misturar as 

contas da empresa com as contas pessoais é cami-

nho certo para perder o controle das duas.

Passado algum tempo, chega o final do ano e 

é necessário pagar o 13º salário ou dispensar al-

gum funcionário. Após alguns anos é preciso fa-

zer uma reforma, ou, de repente, uma fiscalização 

lavra uma multa ou impõe a execução de diver-

sos investimentos que nem se sonhava fazer. Ou, 

ainda, muito pior: a empresa é acionada judicial-

mente por um cliente ou funcionário. E aí, vem o 

desespero da falta de caixa. 

Mas não são apenas imprevistos negativos 

quer podem trazer dificuldades de caixa.  Vamos 

imaginar que a empresa conseguiu um contrato 

que resultará em um aumento de faturamento de 

40%, cujas vendas serão pagas com 30, 60 e 90 

dias de prazo.  Como fica o caixa? A empresa está 

preparada para financiar essas vendas?

PROVISIONAR É PRECISO

Considerando todos esses fatores, será que é pos-

sível simplesmente retirar o que sobra no caixa 

mensalmente, e dizer que é o lucro mensal? Claro 

que não! É preciso tomar alguns cuidados básicos ao 

olhar o resultado de caixa do mês. Deve-se avaliar, 

por exemplo, se os riscos da operação estão co-

bertos por seguro e, em caso positivo, quando este 

deve ser renovado, pois será um desembolso.

Além disso, é extremamente importante o 

controle do contas a receber e do contas a pagar, 

para ver como anda o capital de giro necessário 

para financiar o volume de vendas (vendas a pra-

zo, no cartão de crédito, vales refeição etc.). Mui-

tas vezes a empresa aumenta as vendas e verifica 

que não sobrou dinheiro porque também aumen-

tou o seu contas a receber.

É preciso analisar, ainda, o estado dos seus bens 

de ativo. Máquinas, equipamentos, instalações de-

vem ser avaliados não só do ponto de vista do des-

gaste, como também da necessidade de atualiza-

ção, quer seja por exigência técnica, ou do próprio 

mercado para acompanhar a concorrência.

Complementarmente, é indispensável fazer 

uma provisão para pagar o 13º salário, as resci-

sões trabalhistas, o IPTU do imóvel, o IPVA dos 

carros da empresa... Enfim, realizar um provisio-

namento para a cobertura de despesas sazonais, 

que ocorrem esporadicamente, uma vez por ano 

– ou até com periodicidade maior do que isso –, 

como é novamente o caso das rescisões trabalhis-

tas e, ainda, dos investimentos nos ativos da em-

presa (máquinas, instalações etc.).

A conclusão é que se o negócio não comporta 

uma contabilidade que consiga oferecer todos es-

ses dados e informações, você deve elaborar con-

troles à parte de pelo menos dos itens mencionados 

neste artigo, a fim de aumentar a sustentabilidade 

e melhorar sua apuração de resultados e da lucra-

tividade do seu negócio. No próximo artigo falare-

mos de como controlar a evolução do patrimônio.

GESTÃO / CONTROLE DE CONTAS

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

Muitos empresários controlam a empresa somando o que entrou e o que saiu 
do caixa e, no final do mês, colocam a diferença no bolso. Isso quando o que 
sobra já não cobriu diversas despesas pessoais do próprio empresário, pagas 
pelo caixa do próprio negócio.
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ALIMENTOS  
“EM MOVIMENTO”

ntre as principais demandas de consumo 

que se alinham atualmente no mercado, 

está um grupo de alimentos conhecidos 

como “on the go” ou “grab and go”, concei-

tos que podem ser definidos, de maneira simples, 

como a oferta de produtos inovadores para estilos 

de vida cada vez mais acelerados: daí os termos, 

que em inglês significam “em movimento” e “pegar 

e levar” para consumo posterior. Fórmula bastante 

manjada nas lojas de conveniência, a novidade é 

que, agora, as padarias estão adotando este tipo 

de opção para os clientes mais apressados, ou que, 

TENDÊNCIAS / REFEIÇÕES ON THE GO

E
simplesmente, não estão “a fim” de cozinhar. E a 

boa notícia é que a maior parte desses consumi-

dores não estão muito preocupados com o custo 

dos produtos, tanto pela facilidade que lhes pro-

porcionam, quanto pelo atendimento da expecta-

tivas que eles têm deles: liberdade e facilidade de 

transporte, uso e descarte de resíduos. 

Em termos gerais, a expectativa dos consumi-

dor do on the go é a possibilidade de consumo 

em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas 

(ATENÇÃO!) que não sejam refeições rápidas que 

se incluam nas categorias de fast food ou junk 

Você provavelmente já ouviu falar em refeições on the go.  
Mas talvez não saiba que elas representam uma grande 
oportunidade de crescimento para sua padaria.

JÁ NAS LOJAS.  
As refeições do tipo 
grab and go surgem 
como opção para 
os consumidores 
em cada vez mais 
padarias.
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TENDÊNCIAS / REFEIÇÕES ON THE GO

food, nada apreciadas por esse cliente específico, 

que as considera um tipo de “subalimentação”, ou 

mesmo opções nada saudáveis para o consumo.

Para isso, eles precisam ser concebidos e pre-

parados para consumo rápido, com facilidade de 

manuseio – ou seja, sem necessidade de usar os 

utensílios habituais para uma preparação, como 

uma mesa, uma panela e até talheres, por exem-

plo – para as pessoas que já não aguentam mais 

comer os conhecidos snacks, pães de queijo, es-

fihas, coxinhas e “sandubões” básicos em seu café 

da manhã ou almoço fora de casa. 

MAS NÃO É TÃO SIMPLES ASSIM

Principalmente em função das mudanças no es-

tilo de vida e ao aumento de doenças crônicas, 

a saúde se tornou uma preocupação constante 

entre essas pessoas. Por esse motivo, a tendência 

dos grab and go têm se concentrado fortemen-

te no atendimento dessa demanda, por meio da 

oferta de produtos cuja ingestão calórica seja me-

nor do que a convencional, e que permitam que 

os consumidores tenham maior controle sobre as 

porções que consomem. O controle desta é algo 

essencial na dieta das pessoas, tanto que passou 

a influenciar os tipos e as apresentações dos ali-

mentos desse tipo. 

Por conta disso, essa nova tendência de ali-

mentação fora do lar representa um desafio tec-

nológico, gerencial, de marketing e criativo para 

as panificadoras que desejam atrair esse tipo de 

cliente, disposto a pagar mais pela conveniência. 

Isso porque, embora o processo da oferta desses 

produto parece ser bastante simples, ela embute 

uma cadeia de valor relativamente complexa vol-

tada ao desenvolvimento desses itens adaptados 

às tendências do consumidor, tais como novos 

métodos de processamento e embalagem, ne-

cessidade de implementar um sistema de venda 

adequado para embalagens menores, condições 

de armazenamento e de exposição, bem como, 

eventualmente, o desenvolvimento de uma nova 

tipologia para sua oferta nos pontos de venda, en-

tre outros aspectos. 

E isso tudo se estende ainda à questão dos 

chamados “produtos de origem” a serem mani-

pulados na cozinha da padaria, uma vez que vai 

exigir um relacionamento melhor e mais estável 

com os fornecedores, que precisam ser certifica-

dos quanto a atributos como a procedência, for-

ma de produção e frescor dos itens, como é o caso 

dos vegetais para as saladas, por exemplo.

Em síntese, a grande sacada do on the go é 

exatamente atrair o cliente pela saudabilida-

de, pela conveniência e pelo apelo visual. Com a 

oferta desses produtos, a padaria certamente vai 

aumentar suas vendas e, ainda por cima, facilitar 

a vida do consumidor.

Em síntese, a grande sacada do on the go é exatamente atrair o cliente
pela saudabilidade, pela conveniência e pelo apelo visual.
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Os pães de fermentação 
lenta estão fazendo cada vez 

mais sucesso entre os clientes 
das padarias. E a Escola IDPC 
oferece o curso pioneiro para 

a preparação dessa iguaria 
diferenciada.

A MÁGICA DA 
FERMENTAÇÃO NATURAL

o mercado de alimentação, os produtos ar-

tesanais estão se destacando cada vez mais, 

principalmente entre as pessoas que se preo-

cupam em adquirir itens diferenciados e que 

contribuam para a melhoria da saúde e do bem-estar. 

Seguindo essa tendência, a fermentação natural se tor-

nou nos últimos tempos o grande destaque da panifi ca-

ção. Isso porque, por meio dessa técnica, pães e roscas 

são elevados a outro patamar de qualidade e se tornam 

aliados da alimentação saudável, em busca da longevida-

de. Nesse cenário, esse novo método “antigo” de fazer pão 

apresenta diversos benefícios em sua produção, entre os 

quais seu sabor rústico e inconfundível, o miolo cheio de 

alvéolos e a casca deliciosamente crocante.

A produção do fermento natural é feita com a adição 

de água na farinha de trigo à temperatura ambiente, ao 

longo de alguns dias, para que os microrganismos e as 

leveduras iniciem a fermentação. Após a formação da 

massa madre, a alimentação deve ser feita diariamente 

para conservá-la “viva”. E os benefícios dos pães fabrica-

ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

N
dos a partir dela são inúmeros: sabor diferenciado; me-

lhor digestão, em função do aumento do teor de bacté-

rias benéfi cas no intestino; redução do índice glicêmico; 

e, ainda, maior valor nutricional, graças à complexida-

de de sua composição. Além disso, os pães podem ser 

armazenados por mais tempo, pois o ácido acético que 

inibe o crescimento de bolor é produzido na fabricação 

de fermento.

O PRIMEIRO DO MERCADO

É fato que, hoje, o consumidor está disposto a pagar a 

mais por pães rústicos tradicionais, principalmente por-

que eles remetem a lembranças afetivas e são produzidos 

de forma menos industrializada, a partir de ingredientes 

naturais, como é o caso também dos pães orgânicos. Por 

isso, cada vez mais panifi cadores sentem-se motivados a 

investir na fabricação de pães artesanais. 

Atenta a essa dinâmica, já há algum tempo a Escola 

IDPC incluiu curso de Fermentação Natural em sua grade 

de atividades. “Oferecido todo mês, ele é um dos cursos 
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A GENTE PODE 
MELHORAR SEMPRE!

A baiana Gilze de Azevedo está concluindo o Curso Téc-

nico em Panificação da Escola IDPC. Sua ideia é voltar 

para Salvador e montar uma loja de pães e, ainda, ensinar 

tudo aquilo que aprendeu para outras pessoas, porque 

ela acredita no poder da panificação em transformar vi-

das. Confira a entrevista que ela nos concedeu!

Revista IPC: Como surgiu o seu interesse pela pani-

ficação?

Gilze de Azevedo: Sou de Salvador/BA, e lá eu trabalhava 

na área Administrativa de uma empresa. Mas, sempre amei 

fazer pães em casa. E, há cerca de cinco anos, resolvi colo-

car esse amor “na prática”, e me matriculei num curso de 

Panificação Básica, numa Escola SENAI de minha cidade. 

Saí do emprego, e, em 2018, vim para São Paulo para traba-

lhar na mesma área, mas não deu muito certo. Quando vol-

tei para Salvador, já estava com a ideia fixa de entrar na pa-

nificação, abrindo uma loja e, ao mesmo tempo, ensinando 

para outras pessoas como produzir pães. São sonhos que 

ainda tenho em mente, porque acredito no poder da pa-

nificação em transformar e melhorar a vida das pessoas. 

E como foi que a Escola IDPC entrou em sua história?

Gostei muito do curso que fiz no SENAI, mas eu queria 

uma base de conhecimento mais completa. Assim, ainda 

em Salvador, comecei a pesquisar escolas em São Paulo 

que pudessem me oferecer isso. Foi quando uma ami-

ga me falou do Curso Técnico em Panificação da Escola 

IDPC. E aí, vim para cá de novo em 2019 e me matriculei.

Você está concluindo agora esse curso. Como está 

sendo essa experiência?

Muito boa. Os professores, realmente, são ótimos, muito 

motivados a transmitir sua experiência para nós. A in-

fraestrutura da escola é bem completa, mas sinto que 

ainda poderia ser mais bem utilizada ao longo do cur-

so, para favorecer a parte prática de tudo aquilo que 

aprendemos na teoria. E tenho uma sugestão: como o 

SAMPAPÃO é uma entidade que reúne panificadores, 

seria lógico e muito importante que seus associados 

oferecessem um estágio para os formandos do curso 

assim que eles o concluíssem, para que pudéssemos co-

locar em prática, num ambiente profissional, tudo aquilo 

que aprendemos na escola. 

Isso proporcionaria aos formandos experiências 

muito interessantes, não é?

Sim. E acredito que nossa presença na padaria deles 

também seria positiva para os profissionais de lá, pois 

os formandos saem da escola super antenados com as 

últimas tendências e com conhecimentos atualizados 

na fabricação de produtos, técnicas e metodologias de 

preparação, segurança alimentar e até mesmo de gestão 

na área de produção. Como já disse, conhecimento é algo 

que deve fluir, e não ficar parado só na cabeça de quem 

aprendeu. Todos iriam ganhar. Fica a dica!

com maior procura aqui na escola”, comemora Monise Pi-

nheiro, nutricionista e coordenadora técnica da unidade 

de ensino do SAMPAPÃO, lembrando que, no ano passado, 

algumas “celebridades” mundiais da panificação fizeram 

questão de vir pessoalmente às oficinas da escola para 

ministrar tais treinamentos, como é o caso dos chefs pa-

naderos espanhóis Arturo Blanco e Manuel Flecha, e do 

baker chef Didier Rosada, dos Estados Unidos.

Monise lembra, ainda, que a Escola IDPC foi a pioneira 

entre todas as escolas do Brasil a colocar o curso de Fer-

mentação Natural à disposição de seus alunos: “Ele já faz 

parte de nossa programação há três anos, e é um sucesso 

na preferência daqueles que querem fazer diferença na 

panificação”, finaliza, com um sorriso.

ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

GILZE. 
Conhecimento 
é para fluir.A
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ESCOLA IDPC / AGENDA DE CURSOS

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 2020!

CURSO DATA DIAS HORÁRIO

Qualidade do Pão Francês (20h) 02/03 à 06/03 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30
Noções em Confeitaria (80h) 02/03 à 01/04 Seg. à Sex. 8h30 às 12h  
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 02/03 e 03/03 Seg. à Ter. 8h30 às 12h30
Responsável Técnico (20h) 02/03 à 06/03 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30
Salgados Fritos e Assados (20h) 02/03 à 06/03 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30
Festival de Pães Doces (12h) 02/03 à 04/03 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30
Brigadeiro Gourmet (12h) 02/03 à 05/03 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Bolos Secos (12h) 02/03 à 05/03 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Atendimento ao Cliente (15h) 02/03 à 06/03 Seg. à Sex. 15h às 18h
Especial de Massa Folhada (15h) 02/03 à 06/03 Seg. à Sex. 15h às 18h
Massas Recheio e Coberturas (9h) 02/03 à 04/03 Seg. à Qua. 14h30 às 17h30
Variedades de Pães de Forma (12h) 04/03 à 06/03 Qua. à Sex. 14h30 às 18h30
Técnicas da Glaçagem (9h) 04/03 à 05/03 Qua. à Qui. 18h30 às 21h30
Atendimento ao Cliente (15h) 09/03 à 13/03 Seg. à Sex. 9h às 12h
Especial de Páscoa - Ovos de Colher (12h) 09/03 à 11/03 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30
Fermentação Natural (16h) 09/03 à 12/03 Seg. à Qui. 8h30 às 12h30
Qualidade do Pão Francês (20h) 09/03 à 13/03 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Especial de Páscoa (12h) 09/03 à 11/03 Seg. à Qua. 14h30 ás 17h30
Pizza (20h) 09/03 à 13/03 Seg. à Sex. 17h30  às 21h30
Tábuas de Frios (3h) 13/mar Sex. 8h30 às 11h30
Tábuas de Frios (3h) 13/mar Sex. 14h30 às 17h30
Pães Rústicos Internacional (20h) 16/03 à 20/03 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30
Técnica da Glaçagem (9h) 16/03 à 18/03 Seg. à Qua. 8h30 às 11h30
Pães Funcionais com Fibras (12h) 16/03 à 19/03 Seg. à Qui. 17h30  às 21h30
Especial de Páscoa - Ovos de Colher (12h) 18/03 à 20/03 Qua. à Sex. 17h30  às 21h30
Pizza (20h) 23/03 à 27/03 Seg. à Sex. 8h30 às 12h30
Naked Cake (9h) 23/03 à 25/03 Seg. à Qua. 8h30 às 12h30
Brigadeiro Gourmet (12h) 23/03 à 26/03 Seg. à Qui. 8h30 às 12h30
Técnicas de Congelamentos de Pães (15h) 23/03 à 27/03 Seg. à Sex. 14h30 às 17h30
Fermentação Natural (16h) 23/03 à 27/03 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Tortas de Vitrine (12h) 23/07 à 26/07 Seg. à Qui. 14h30 às 17h30
Bolos Secos (12h) 23/07 à 26/07 Seg. à Qui. 14h30 ás 17h30
Petit Gateau (4h) 27/mar Sex. 14h30 ás 18h30
Festival de Brownie (8h) 30/03 à 31/03 Seg. à Ter. 8h30 às 12h30
Macaron (8h) 30/03 à 31/03 Seg. à Ter. 14h30 ás 18h30
Tábuas de Frios (3h) 30/mar Seg. 18h30 às 21h30
Pâes Funcionais com Fibras (12h) 30/03 à 01/04 Seg. à Qua. 8h30 à 12h30
Petit Gateau (4h) 31/mar Ter. 17h30 às 21h30

Massas Recheios e Coberturas (9h) 01/04 à 03/04 Qua. à Sex. 9h às 12h
Técnicas da Glaçagem (9h) 01/04 à 03/04 Qua. à Sex.. 9h às 12h
Macaron (8h) 01/04 à 02/04 Qua. à Qui. 14h30 às 18h30
Pães Funcionais com Fibras (12h) 01/04 à 03/04 Qua. à Sex. 14h30 às 18h30
Técnicas da Glaçagem (9h) 01/04 à 03/04 Seg. à Qua. 18h30 às 21h30
Tábuas de Frios (3h) 02/abr Qui. 9h às 12h
Pães Italianos (12h) 06/04 à 08/04 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Especial de Massa Folhada (16h) 06/04 à 09/04 Seg. à Qui. 14h30 às 18h30
Bolos Secos (12h) 06/04 à 08/04 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30
Variedades de Pão de Forma (12h) 06/04 à 09/04 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 13/04 à 14/04 Seg. e Ter. 08h30 às 12h30
Responsável Técnico (20h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Qualidade do Pão Francês (20h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 08h30 às 12h30
Decoração de Bolos com Bico de Confeitar (15h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 9h às 12h
Atendimento ao Cliente (15h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 15h às 18h
Fermentação Natural (16h) 13/04 à 16/04 Seg. à Qui. 14h30 às 18h30
Doces Finos (15h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 15h às 18h
Salgados Fritos e Assados (20h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 14h30 às 18h30
Festival de Pães Doces (12h) 13/04 à 15/04 Seg. à Qua. 14h30 às 18h30
Sopas e Caldos (15h) 13/04 à 17/04 Seg. à Sex. 18h30 às 21h30
Festival de Pão Doce (12h) 22/04 à 24/04 Qua. à Sex. 08h30 às 12h30
Brigadeiro Gourmet (12h) 22/04 à 24/04 Qua. à Sex. 08h30 às 12h30
Cheesecake (8h) 22/04 à 23/04 Qua. à Qui. 14h30 às 18h30
Massas Recheios e Coberturas (9h) 22/04 à 24/04 Qua. à Sex. 18h30 às 21h30
Tábua de Frios (3h) 24/abr Sex. 15h às 18h
Torta de Vitrine (12h) 27/04 à 29/04 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Bolos Secos (12h) 27/04 à 29/04 Seg. à Qua. 08h30 às 12h30
Sopas e Caldos (16h) 27/04 à 30/04 Seg. à Qui. 14:30h às 18:30h
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h) 27/04 à 28/04 Seg. e Ter. 14:30h às 18:30h
Noções em Panifi cação (80h) 27/04 à 28/05 Seg. à Sex. 14h30 às 18h00
Pães Internacionais (12h) 27/04 à 29/04 Seg. à Qua. 14:30h às 18:30h
Pães Italianos (12h) 27/04 à 30/04 Seg. à Qui. 18h30 às 21h30
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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

ESCOLA IDPC / GOURMET

TRADIÇÃO À MESA NA PÁSCOA
Comemore a Páscoa oferecendo receitas com muita história para contar.  
A Escola IDPC vai lhe dar uma ajuda toda especial: confira nestas páginas!

RENDIMENTO: 8 PÃES COM 200G CADA. 

FOLAR DE PÁSCOA 
COM AMÊNDOAS

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

Farinha de Trigo 100 800
Açúcar Re�nado - 250
Leite Integral - 200
Ovos - 150
Manteiga Uso Geral - 100
Fermento Biológico Seco - 20
Sal - 14
Açafrão em Pó - 5
Canela em Pó - 5
Erva-doce - 5

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar e separar todos os ingredientes da receita (mise-en-place).
2. Separar as amêndoas laminadas para a cobertura. 
3. Misturar todos os ingredientes secos na masseira e bater na 

velocidade 1 por aproximadamente 2 minutos. 
4. Adicionar o leite, os ovos e a manteiga derretida. 
5. Passar para a velocidade 2 e bater por aproximadamente 8 

minutos, ou até atingir o ponto de véu. 
6. Retirar da masseira e deixar descansar por 10 minutos. 

COBERTURA 

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

Amêndoas laminadas - 100
TOTAL - 1.649

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
(**) VD não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de Trigo, Açúcar Re�nado, Leite 
Integral, Ovos, Manteiga sem Sal, Amêndoas Laminadas, 
Fermento Biológico Seco, Sal, Açafrão Moído, Canela Moída e 
Erva-doce.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, OVO, AMÊNDOA, DERIVADOS 
DE TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.

Informação Nutricional Porção com 40g (1 Fatia)

Valor Energético 143kcal = 601kJ 7%
Carboidratos 22g 7%
Proteínas 3g 4%
Gorduras Totais 3,8g 7%
Gorduras Saturadas 1,5g 7%
Gorduras Trans 0g VD**
Fibra Alimentar 0,9g 4%
Sódio 90mg 4%

Quantidade por porção %VD(*)

7. Após o descanso, dividir a massa em bolinhas com 
peso de 33 a 35g. 

8. Colocar 6 bolinhas em cada forma oval e deixar 
fermentar por aproximadamente 2 horas. 

9. Após o tempo de fermentação, pincelar os pães com 
ovos batidos e colocar as amêndoas laminadas por 
cima. 

10. Assar em forno lastro a 180ºC por 25 minutos, ou 
forno turbo a 155ºC por 25 minutos. 
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PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ESPONJA
1. Pesar e separar todos os ingredientes da receita (mise-en-place).
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar em velocidade lenta até �car lisa.
4. Deixar descansar até dobrar de volume.
5. Colocar as gotas de chocolate* no congelador.
6. Colocar as gemas* no congelador.
 * Ver abaixo a tabela do “Reforço”

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: REFORÇO
1. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, 

inclusive as gemas, com exceção das gotas de chocolate.
2. Misturar por 10 minutos na velocidade lenta.
3. Misturar por aproximadamente 5 minutos na velocidade rápida, 

ou até formar o ponto de véu.
4. Acrescentar as gotas de chocolate e misturar por 3 minutos na 

velocidade lenta.
5. Para o formato oval, dividir a massa em peças com 500g cada.
6. Para o formato pomba, dividir a massa em 1 peça com 300g para 

o meio da forma, e 2 peças de 100g para as laterais. 
7. Bolear e deixar descansar por 30 minutos.
8. Bolear novamente e deixar descansar por mais 15 minutos.
9. Modelar e colocar em formas para colomba.
10. Deixar fermentar por aproximadamente 2 horas. 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: COBERTURA
1. Misturar os ingredientes secos, acrescentar as claras e misturar 

até �car homogêneo.
2. Espalhar a cobertura sobre a colomba quando a massa estiver na 

metade da fermentação, ou no crescimento �nal.
3. Polvilhar açúcar de confeiteiro antes de assar.
4. Assar a 180º por aproximadamente 25-30 minutos. 

RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 23 
UNIDADES COM 500G CADA.

COLOMBA PASCAL

ESPONJA

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

Farinha de Trigo 40 1.600
Água 26 1040
Fermento Natural  20 800
Fermento Biológico Seco 
Instantâneo 1 40

TOTAL 87 3.480
Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

COBERTURA

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

Farinha de Caju 100 250
Açúcar Impalpável 100 250
Claras 40 100
Farinha de Trigo 20 50
TOTAL 260 650

Percentual baseado em farinha de caju

REFORÇO

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

Farinha de Trigo 60 2.400
Gotas de Chocolate 60 2.400
Açúcar Re�nado 23 920
Margarina Uso Geral 20 800
Gemas 20 800
Água 10 400
Leite em Pó 5 200
Glucose 3 120
Sal 1 40
Melhorador 1 40
Lecitina de Soja 3 120
Essência de Panetone 3 120
TOTAL 211 8.440

Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de Trigo, Gotas de Chocolate, Açúcar 
Re�nado, Margarina sem Sal, Gemas, Fermento Natural, 
Leite em Pó, Glucose, Lecitina de Soja, Essência de Panetone, 
Fermento Biológico Seco, Sal e Melhorador.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, 
SOJA. CONTÉM GLÚTEN.

Informação Nutricional Porção com 80g (1 Fatia)

Valor Energético 366kcal = 1.537kJ 18%
Carboidratos 45g 15%
Proteínas 6,7g 9%
Gorduras Totais 14g 25%
Gorduras Saturadas 5,1g 23%
Gorduras Trans 1,1g VD**
Fibra Alimentar 1,7g 7%
Sódio 143mg 6%

Quantidade por porção %VD(*)

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC – FOLAR 

DE PÁSCOA COM AMÊNDOAS: PAULO CÉSAR DOS 

REIS / COLOMBA PASCAL: HALLYSON SOUZA 

(EQUIPE TÉCNICA DA ESCOLA IDPC)

FOTOS: CLÁUDIO LIRA

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / VIANA PADARIA 24 HORAS

rabalho duro e comprometimento. Assim, de 

forma simples e clara, André Paulista, da Via-

na Padaria 24 Horas – desde 1932 um dos mais 

tradicionais pontos de encontro de clientes, lo-

calizado na esquina da Av. Bernardino de Campos com a R. 

Afonso de Freitas, no bairro do Paraíso – define os “ingre-

dientes” que qualquer profissional que se dedica à pani-

ficação tem que incluir obrigatoriamente na receita para 

ter sucesso tanto na vida pessoal, quanto na empresarial. 

Natural de Vitória da Conquista, esse baiano dono de 

uma garra extraordinária e de olhos de olhos intensa-

mente azuis – que faíscam quando ele conta a sua his-

tória –, começou sua carreira no ramo de padaria há 27 

anos, no cargo de faxineiro e, pouco a pouco, graças à sua 

competência e dedicação ao trabalho, foi galgando pos-

tos em sua carreira, passando praticamente por todos os 

cargos da produção e do atendimento das casas nas quais 

atuou. “Graças ao meu esforço, sempre sobressaí e ganhei 

atenção aos olhos dos patrões com quem trabalhei, que 

T

Sempre de portas abertas 
ao público, a Viana 

Padaria 24 Horas é um dos 
pontos de encontro mais 
apreciados pelos clientes 
de uma das regiões mais 

nobres da capital paulista.

sempre também me deram oportunidades de crescer ain-

da mais”, conta, com gratidão o atual gerente e dono de 

uma participação no negócio da Viana, padaria que, há 

cerca de um ano, foi adquirida e passou a ser gerida pelo 

atual grupo de sócios.

“Tocar uma padaria super tradicional como esta, que 

ainda por cima não fecha e funciona 24 horas, não é fácil. 

Chego às 5h00 da manhã e muitas vezes vou até as 8h00 da 

noite trabalhando direto. Mas aqui me sinto em casa, e esta 

padaria é a minha paixão. Por isso, faço tudo com amor, 

honestidade e muito respeito pelas pessoas”, faz questão 

de registrar André, que hoje já passou até a ser conhecido 

pela clientela por “André Viana”, um sobrenome que carre-

ga com orgulho e, claro, com muita responsabilidade.

ATÉ ALTAS HORAS E ALÉM

E dá para entender muito bem o pique que André e as 

equipes que trabalham em três turnos nessa padaria 

que não fecha nunca precisam ter para que ela funcione 

SÃO PAULO NUNCA DORME.
E A VIANA TAMBÉM NÃO!

Fotos Marcus Frediani

ANDRÉ. Pode entrar, que 
a casa – 24 horas – é sua!
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como um relógio. Basta dizer que o estabelecimento fica 

num dos pontos mais movimentados da capital, pratica-

mente na “boca” da Av. Paulista, há pouquíssimos metros 

da estação Paraíso do metrô. “É gente que não acaba mais, 

a toda hora do dia, da noite e da madrugada, entre pas-

santes e moradores de classe média alta que moram no 

bairro e na vizinhança, que cruzam a porta da Viana para 

comprar nossos famosos pães e doces, saborear desde um 

espresso ou um delicioso e completo café da manhã logo 

cedo, apreciar nosso maravilhoso bufê no almoço, curtir 

uma merecida happy-hour no final da tarde, ou, ainda, 

degustar uma sopa ou comer uma pizza à noite ou até 

altas horas. E, quando chega a madrugada, começa tudo 

de novo”, detalha André, ilustrando a agitada dinâmica 

da Viana Padaria 24 Horas.

E, para finalizar, ele ainda faz questão de enriquecer 

ainda mais a lista de quesitos indispensáveis de ingre-

dientes que fazem da Viana um sucesso de público e ven-

das, que começou a explicar no início desta reportagem: 

“Nosso ‘segredo’ também é trabalhar com fornecedores 

sérios, fabricar produtos de qualidade e ter uma equipe 

motivada, que atende aos clientes com a mesma dedi-

cação de quem sempre procura fazer o melhor para sua 

própria família. Tudo isso junto é que faz a nossa dife-

rença”, conclui André “Viana” Paulista, com um enorme 

sorriso e um brilho todo especial em seus olhos azuis.

O Paraíso é um bairro da cidade de São Paulo, lo-

calizado em uma das regiões mais elevadas da capital, 

chamada de “Espigão da Paulista”. Ele surgiu a partir de 

uma propriedade rural do século 19, chamada a Chá-

cara do Sertório. Situada entre as duas estradas que 

ligavam as ruas do bairro da Liberdade ao extinto mu-

nicípio de Santo Amaro, a área foi vendida pelo dono 

da chácara, João Sertório, à Dona Alexandrina Maria de 

Moraes. Quando esta faleceu, em 1886, seus herdeiros 

lotearam a propriedade, dando início à intensa ocupa-

ção urbana do bairro. Hoje, o Paraíso é uma das regiões 

mais nobres e desenvolvidas da capital paulista, pois 

abriga o trecho inicial da Av. Paulista, logradouro mais 

importante da cidade e centro financeiro do País. Em 

virtude dessa localização privilegiada, conta com três 

estações de metrô, hotéis e flats. É também um im-

portante centro de cultura, no qual se situam o Centro 

Cultural São Paulo, a Casa das Rosas e o Itaú Cultural. 

Abriga, também, o Google Campus, primeiro espaço 

de coworking do Google no Brasil.

O BAIRRO DA VIANA

NON-STOP.  
A casa está sempre 
movimentada, a 
qualquer hora do 
dia, da noite ou da 
madrugada.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / NOVA SEREIA

ara quem conhece um pouco da Bíblia, a tra-

jetória do cearense Jacó Rodrigues de Oliveira, 

proprietário da Padaria Nova Sereia – localizada 

no nº 12 da movimentada R. Sebastião Justino 

da Silva, no Jardim Maria do Carmo, em Guarulhos/SP 

–, tem algumas semelhanças marcantes com ao de seu 

“xará” do Livro do Gênesis, o primeiro do Antigo Testa-

mento. As principais, muita paciência e determinação na 

conquista de seus objetivos.

Natural de Fortaleza, ele fez tudo na vida. Por exem-

plo, ainda bem pequeno, entre outras coisas, trabalhou 

em marcenaria e serralheria para ajudar na renda da fa-

mília. “Mas foi aos nove anos que eu caí ‘pra dentro’ da 

padaria, na minha cidade natal, para fazer faxina e lavar 

louça. E como lá tinha um monte de coisas para comer – e 

P

Conheça um pouco do lindo trabalho de Jacó Rodrigues de Oliveira, dono da 
Nova Sereia, uma das padarias mais queridas de Guarulhos.

eu, ainda por cima ganhava, um dinheirinho trabalhando 

–, eu disse para mim mesmo: ‘Vou ficando por aqui”, con-

ta, soltando uma gostosa gargalhada.

Mas Jacó sempre queria mais. Assim, quando chegou 

há 15 anos em São Paulo, desembarcou do ônibus depois 

de longas horas de viagem já com a ideia fixa de trabalhar 

duro para ter sua própria padaria. E, dono de uma larga 

experiência na bagagem, isso não demorou muito para 

acontecer, quando ele e sua esposa compraram a primei-

ra delas, a Padaria Delícias do Trigo, em Guarulhos, num 

local bem próximo à sua atual, a Nova Sereia.

Porém, com pouca experiência empresarial, para sus-

tentar seu sonho, o casal deu alguns passos errados, ao 

envolver-se com agiotas. “E foi aí que a coisa ‘pegou’, até 

chegar a uma situação insustentável: tive que vender a 

TODO ESFORÇO  
VALE MUITO A PENA

Fotos Marcus Frediani

JACÓ. Nova Sereia 
vende 5.000 pãezinhos 
franceses todos os dias.
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Delícias para pagar minhas dívidas, e recomeçar do zero, 

trabalhando para os outros mais uma vez”, lamenta.

REVÉS QUE VIROU OPORTUNIDADE

Contudo, como há males que vêm para bem, o percalço 

acabou sendo positivo, porque, há cinco anos, já traba-

lhando na Nova Sereia, o antigo dono da casa, vendo o 

esforço de seu jovem padeiro, o chamou de lado para ofe-

recer-lhe uma proposta irrecusável. “Ele disse assim para 

mim: ‘Olha, você é muito dedicado e trabalha direitinho. 

Então, por que não compra esta padaria?’. Na hora, eu 

levei um susto, e falei que não tinha dinheiro para isso. E 

aí, o patrão me surpreendeu mais uma vez, dizendo: ‘Não 

tem problema, eu te vendo fiado!’ E foi aí que eu comecei 

a virar dono da Nova Sereia. Só faltam quatro parcelas 

para ela ser toda minha”, comemora Jacó.

E logo depois de pagar as primeiras, ele cuidou de 

iniciar gradativamente uma ampla reforma na casa. Pri-

meiro, trocou os antigos balcões de madeira pelos no-

vos de alvenaria. Na sequência, melhorou a iluminação, 

comprou um novo forno de lastro e outros equipamentos 

mais modernos para a área de produção e, ainda, refor-

mou o teto e as paredes, para eficientizar o layout, op-

tando por tirar a parte de restaurante, que não “virava” 

como Jacó queria, trocando-a por um espaço maior para 

a confeitaria e para os serviços de lanches e copa. “No 

processo, criei um pequeno espaço com mesas e cadeiras 

para o conforto dos clientes, e, agora, só falta concluir a 

troca das vitrines”, detalha, satisfeito.

Atendendo a um público misto, formado por morado-

res, pessoas que trabalham por perto e, ainda, gente que vai 

diariamente ao Centro de Integração da Cidadania (CIC) – 

programa do governo do Estado de São Paulo, que oferece 

de diversos tipos de serviços à população, tais como Defen-

soria Pública, Polícia Civil, Fundação PROCON e Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico –, a Nova Sereia tem como 

fortíssimo carro-chefe o pão francês: são impressionantes 

5.000 unidades deles, vendidos todos os dias, produzidos a 

partir das 4h00 da madrugada, pelas mãos de Jacó e de um 

ajudante. “Nossos clientes são fieis e muito bem atendidos 

aqui”, finaliza Jacó, cujo próximo sonho é parar de pagar o 

aluguel do ponto, e transformá-lo em prédio próprio. Força, 

Jacó: tá na cara que você vai conseguir!

Guarulhos é um município da Região Metropolita-

na de São Paulo. É a segunda cidade mais populosa 

do estado, a 13a mais populosa do Brasil e a 53a mais 

populosa do continente americano, com 1.365.899 

habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018. Sua fun-

dação remonta a 8 de dezembro de 1560, pelo padre 

jesuíta Manuel de Paiva, com a denominação de Nos-

sa Senhora da Conceição. Sua origem está ligada à de 

cinco outros povoamentos que tinham, como princi-

pal objetivo, defender o povoado de São Paulo de Pi-

ratininga contra um possível ataque dos Tamoios. É a 

cidade não capital de estado mais populosa do Brasil 

e é considerada a 12a cidade mais rica do País. O de-

senvolvimento do município está bastante atrelado à 

presença de diversas indústrias locais e à proximidade 

de grandes rodovias, como a Dutra e a Ayrton Senna, 

que o transformaram num dos maiores centros de 

logística do Brasil, aspecto favorecido, inclusive, pela 

inauguração na região, em janeiro de 1985, do atual-

mente denominado Aeroporto Internacional “Gover-

nador André Franco Montoro”.

A CIDADE DA NOVA SEREIA

AMBIENTAÇÃO.  
A casa tem um visual 
que reúne bom gosto 

e funcionalidade.
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A Páscoa está chegando. E, com ela, a vontade de comer aquele delicioso 
chocolate. Mas como saber qual o chocolate é o mais saudável para o 
consumo dos clientes de sua padaria?

O CONSUMO DE  
CHOCOLATE É BOM, 
MAS EXIGE CUIDADOS

NUTRIÇÃO & SAÚDE / CHOCOLATE Por Monise Pinheiro e Vanessa Vivian
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P
ara a indústria, a comemoração da Páscoa 

é uma das datas mais promissoras do ca-

lendário comercial ao longo do ano. Nes-

sa época, as vendas de chocolates batem 

recordes e, por isso, vemos nos estabelecimentos 

muitas opções de ovos de Páscoa, com recheio, co-

berturas e variados sabores. Mas, diante de tantas 

opções, os clientes de nossas padarias se perguntam 

sempre: qual a melhor escolha?

Por esse motivo, resolvemos esclarecer alguns 

pontos sobre o chocolate, tais como, por exemplo, 

como ele pode ser degustado sem culpa e qual a di-

ferença entre seus mais variados e procurados tipos, 

mostrando quais as melhores opções para essa data 

se tornar um dia ainda mais especial em família, 

com muita fartura. 

TIPOS, ATRIBUTOS E BENEFÍCIOS

Para entender um pouco sobre a ação do chocolate 

em nosso organismo, podemos começar registrando 

o fato de que ele ajuda a liberar endorfina e sero-

tonina, substâncias químicas produzidas no cérebro 

e liberadas no corpo, que contribuem para propor-

cionar uma sensação de bem-estar e euforia. É exa-

tamente por isso que se diz que o chocolate é bom 

para a saúde e para o bom humor. Além disso, sua 

variante amarga ajuda a prevenir doenças, devido à 

alta quantidade de antioxidantes e flavonoides em 

sua composição.

O chocolate amargo 
que tem mais de 
70% de cacau é 

benéfico para a saúde 
cardiovascular, uma vez 
que contém flavonoides 
que atuam diminuindo 

o colesterol total e o 
colesterol ruim.

41
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MONISE PINHEIRO (CRN XXXXX) e VANESSA VIVIAN (CRN XXXXX) são, 
respectivamente, nutricionista e coordenadora técnica, e nutricionista da 
Escola IDPC.

O chocolate puro contém menos gordura, grande 

quantidade de magnésio e, ainda, de niacina – que é es-

sencial para liberação de energia para as células –, além 

do ferro, fundamental para a produção de glóbulos ver-

melhos. Vale dizer que ele também tem menos calorias 

do que o chocolate ao leite e o chocolate branco. Já o 

chocolate diet, por não conter açúcar, geralmente é mais 

indicado para o consumo dos diabéticos. Contudo, ele 

geralmente tem mais gordura. Por essa razão, o cliente 

precisa ficar atento à rotulagem nutricional na emba-

lagem antes de consumi-lo. Vale dizer também que to-

dos são alimentos altamente energéticos e seu consumo 

deve ser moderado. 

PERCENTUAL DE GORDURA

Segundo Daniel Magnoni, diretor de nutrição clínica do 

Hospital do Coração (HCor), a legislação brasileira afirma 

que um produto só pode ser considerado “chocolate” se 

tiver mais de 25% de cacau. Por isso, ele reforça a orienta-

ção de que o consumidor leia muito bem as informações 

nas embalagens antes de comê-lo.

“O chocolate amargo que tem mais de 70% de ca-

cau é benéfico para a saúde cardiovascular, uma vez 

que contém tem flavonoides que atuam diminuindo o 

colesterol total e o colesterol ruim, o famoso LDL (Low 

Density Lipoproteins, ou Lipoproteínas de Baixa Densi-

dade), que, quando está alto, aumenta o risco de doen-

ças cardiovasculares, tais como como angina, infarto ou 

AVC. Ele ainda melhora a elasticidade arterial, que aju-

da no controle da hipertensão e possui uma substância 

semelhante à cafeína, que teria ação na prevenção da 

aterosclerose”, afirma o nutrólogo.

Portanto, reforçando o que já foi dito, na hora de es-

colher, é bom informar aos clientes de sua padaria que 

o melhor chocolate precisa ter acima de 70% de cacau 

e menos concentração/percentual de gordura, o que, no 

geral, é a grande diferenciação entre seus variados tipos, 

além de influenciar no sabor, no preço e na qualidade do 

produto final. 

NUTRIÇÃO & SAÚDE / CHOCOLATE
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Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

Nos oceanos, nadando em cardumes, os peixes meno-

res evitam que os predadores foquem em suas presas 

e as chances de sobrevivência diante de um ataque au-

mentam. E assim também ocorre no mundo empresarial.

O planeta Terra é composto por aproximadamente 

dois terços de água, sendo que grande parte desse volume 

pertence aos oceanos. E, em cada um desses, podemos en-

contrar um grande número de espécies, dos mais variados 

tamanhos. Graças ao seu tamanho, os grandes predadores 

marinhos costumam nadar sozinhos. Os peixes pequenos, 

ao contrário, costumam nadar em cardumes, pois, dessa 

Nos oceanos, nadando em cardumes, os peixes menores evitam que os 
predadores foquem em suas presas e as chances de sobrevivência diante de 
um ataque aumentam. E assim também ocorre no mundo empresarial.

O QUE O SAMPAPÃO FAZ
PARA SEUS ASSOCIADOS

forma, podem se defender dos animais maiores.

Quando os peixes menores se reúnem em cardumes, 

há sincronia em seus movimentos, fazendo com que eles 

pareçam maiores, ou um só diante de seus predadores. É 

como se formassem uma massa única diante deles, sen-

do que estes necessitam focar em suas presas. Nadando 

em cardumes, os peixes menores evitam que os predado-

res foquem em suas presas e as chances de sobrevivência 

diante de um ataque aumentam. Ou seja, os peixes na-

dam em cardumes buscando defender um interesse em 

comum: a sobrevivência.

JURÍDICO CÍVEL / ASSOCIATIVISMO
S
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EQUILÍBRIO DE FORÇAS. 
Tanto no mar, quanto 
na vida empresarial, 
é sempre melhor 
enfrentar os “peixes 
grandes” em grupo.
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Na sociedade não há diferença. E assim também ocor-

re no mundo empresarial. O setor de panificação e con-

feitaria é composto, em sua grande maioria, por micros 

e pequenas empresas que enfrentam todos os dias de-

safios de sobrevivência, devendo suportar as exigências 

impostas pelo aparelho estatal. Em uma analogia com os 

oceanos, as micro e pequenas empresas são os pequenos 

peixes e o Estado o grande predador.

Assim como os pequenos peixes – que se não nada-

rem em cardumes acabam engolidos pelo grande preda-

dor –, a melhor forma de as micros e pequenas empresas 

se defenderem é por meio do associativismo, sendo este 

um instrumento vital para que uma comunidade saia do 

anonimato e passe a ter maior expressão social, política, 

ambiental e econômica. É por meio de uma associação 

que um setor se fortalece e tem chances de atingir um 

objetivo em comum. Como os peixes, devem nadar em 

cardumes para sobreviver.

EM DEFESA DO PANIFICADOR

Uma panificadora, de forma isolada, certamente não 

possui a força para impedir que o Estado exerça todo o 

seu vigor, impondo leis e regulamentos que podem co-

locar em risco a sobrevivência das empresas, em espe-

cial das pequenas. No entanto, muitas empresas reuni-

das em associação são capazes de demonstrar ao Estado 

que possuem grande representatividade, fazendo com 

que qualquer medida a ser imposta precise ser discuti-

da previamente. Da mesma forma, uma associação de 

empresas possui força para reivindicar junto ao Estado 

medidas necessárias para o desenvolvimento do setor. E 

o SAMPAPÃO, por meio das entidades de panificação – a 

Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria 

de São Paulo e o Sindicato da Indústria de Panificação e 

Confeitaria de São Paulo –, há mais de um século procura 

defender tais interesses.

Ao longo da existência das entidades de panificação e 

confeitaria muitas foram as conquistas em benefício da 

classe. Entre as mais recentes, podemos citar: 

1. a discussão e aprovação do Decreto 59.781 junto ao 

governo do estado de São Paulo, que permite às em-

presas do setor de panificação se beneficiarem da alí-

quota de 3,2% sobre os produtos industrializados; 

2. o SAMPAPÃO participou de forma ativa de todas as 

discussões sobra a Norma Regulamentadora Nº 12 

(NR12), anexo padarias, bem como as revisões dessa 

regulamentação, transformando um texto extrema-

mente prejudicial proposto pelo governo em algo acei-

tável para o setor; 

3. ainda na esteira da NR12, o SAMPAPÃO desenvolveu 

junto com o governo do estado de São Paulo uma li-

nha de crédito com juros ZERO para substituição do 

maquinário obsoleto; e

4. nossas entidades participam ativamente junto a todas 

as casas legislativas, seja na esfera municipal, quanto 

na estadual e federal, visando à aprovação de leis be-

néficas ao setor ou melhoria de projetos que possam 

prejudicar o setor.

Além de tudo isso, o SAMPAPÃO ajuíza diversas ações 

em prol dos representados, visando à defesa dos interes-

ses destes, de forma isolada ou em conjunto. Exemplos 

são os mandados de segurança impetrados em face da 

Receita Federal, que somente permitiu a comercialização 

de vinhos com o selo de IPI, selo esse que não era obriga-

tório e que faria com que grandes estoques do produtos 

fossem inutilizados. 

Evidentemente, esse espaço é pequeno para listar 

todas as conquistas do SAMPAPÃO. Porém, os exemplos 

apresentados apenas demonstram que a melhor forma 

das micro e pequenas empresas se protegerem é por 

meio do associativismo. Em outras palavras, nenhuma 

ação seria conquistada caso não houvesse representati-

vidade do setor.

Em um oceano, se um peixe pequeno nadar sozinho, 

certamente não terá vida longa. No entanto, se nadar em 

cardume, suas chances de sobrevivência aumentam. Se 

uma padaria decidir sobreviver sozinha, com certeza suas 

chances de sucesso serão pequenas. Entretanto, por meio 

do associativismo – ou seja, unindo esforços para fazer 

com que o SAMPAPÃO se torne cada mais forte –, as chan-

ces de sucesso aumentam, pois a UNIÃO FAZ A FORÇA.

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.

JURÍDICO CÍVEL / ASSOCIATIVISMO
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No dia 20 de setembro de 2019, a MP 881/2019 

foi sancionada pela Presidência da Repúbli-

ca e convertida em lei. A nova legislação altera 

diversas leis brasileiras, incluindo o Código Civil e 

a Consolidação das Leis Trabalhistas, impactando 

no cotidiano de empresários e trabalhadores.

A DDLE visa a desburocratizar a atividade 

empresarial no Brasil e assegurar uma menor 

intervenção do Estado nas atividades econô-

micas, entre outras questões. Com relação aos 

seus efeitos práticos, destaque para a valoração 

do que for pactuado entre as partes durante um 

acordo e uma maior liberdade de contratação, 

com reflexos diretos e indiretos na relação de 

trabalho, o que traz maturidade para as relações 

entre empresas, empregados, terceiros, presta-

doras e sindicatos.

Do ponto de vista empresarial, a DDLE esta-

belece normas de proteção à livre iniciativa e ao 

livre exercício da atividade econômica, atribuin-

do principalmente à pessoa jurídica e incluindo 

as firmas individuais que desenvolvem atividade 

econômica no país, um grande rol de direitos, vi-

sando fomentar essa prática com uma menor in-

segurança jurídica.

“Até o advento da Lei, o descumprimento por 

parte do poder público de seus prazos auto esta-

belecidos não possuía alternativa de solução, a 

não ser a judicial.  Agora, o empreendedor tem 

alternativas – e a inadimplência por parte do Po-

der Público passa a ter consequências”, explica 

Cesar Pasold Junior, sócio-coordenador nacional 

trabalhista do Marcelo Tostes Advogados. “Entre 

outras mudanças, podemos citar a obrigatorie-

dade de, quando há uma discussão judicial, o 

Poder Judiciário levar em consideração o com-

LEI PRETENDE DESBUROCRATIZAR A 
ATIVIDADE EMPRESARIAL NO BRASIL

JURÍDICO TRABALHISTA / LIBERDADE ECONÔMICA & TRABALHO

Especialista dá dicas sobre a Declaração de Direitos e Liberdade 
Econômica (DDLE) para empreendedores e sobre as implicações 
desta nas relações trabalhistas.
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MUDANÇAS BENÉFICAS.  
A DDLE visa a desburocratizar 
a atividade empresarial no 
Brasil e assegurar uma menor 
intervenção do Estado nas 
atividades econômicas.
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portamento das partes após a assinatura de um 

contrato, por exemplo. Um dos graves problemas 

na judicialização ocorria quando as partes cum-

priam o contrato como estabelecido por anos 

e, após o seu término, uma delas defendia que 

ele estava ilegal ou desproporcional em algum 

aspecto. Até então, o Magistrado não tinha ar-

gumentos legais para validar o comportamento 

das partes, e agora tem”.

RELAÇÕES DE TRABALHO

Do ponto de vista trabalhista, a nova Lei abor-

da assuntos importantes, como o da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) – que pas-

sa a ter formato digital – e o da substituição do 

e-Social por um sistema mais simplificado de 

cadastro das informações. A DDLE traz ainda a 

desburocratização do registro empregatício de 

vínculo, cujo prazo na versão eletrônica passa a 

ser de cinco dias úteis – e não de mais 48 horas 

–, excluindo a necessidade da entrega de recibo 

de anotação ao empregado. Além disso, o con-

trole de entrada e saída dos funcionários passa a 

ser obrigatório para estabelecimentos com mais 

de 20 trabalhadores, e a anotação das horas ex-

tras trabalhadas (ou das horas inferiores à jor-

nada regular), prevista em Lei, pode ser adotada 

mediante negociação coletiva ou acordo indivi-

dual escrito entre empregados e empregadores 

– o ponto por exceção. Também será possível 

fazer a anotação do ponto eletrônico em ativi-

dades externas sem a burocracia anteriormente  

necessária. 

Entre outras novidades que chegam com a 

Declaração de Direitos e Liberdade Econômica 

(DDLE), e que podem gerar interpretações equi-

vocadas, está a que estabelece que qualquer 

atividade pode ser exercida aos domingos e fe-

riados. Segundo o advogado Cesar Pasold Junior, 

a norma permite que o trabalho seja exercido 

nesses dias, mas sempre respeitando as leis tra-

balhistas vigentes.

“O que a norma faz é permitir que qualquer 

atividade econômica seja criada e exercida em 

sábados, domingos e feriados, independente 

de licença de funcionamento. Mas faz a ressal-

va de que devem ser obedecidas as leis traba-

lhistas. Ou seja, se um empreendedor tem uma 

ideia de negócio que funciona aos domingos e 

feriados e possui empregados trabalhando nes-

ses dias, pode exercer tal atividade e deve pagar 

os adicionais legais ou conceder folga adicional 

e respeitar a periodicidade de trabalho aos do-

mingos”, explica. “A MP 905 veio ampliar consi-

deravelmente essas possibilidades, seguindo no 

mesmo sentido. Espero que a Lei seja utilizada 

com responsabilidade e tranquilidade, pois é 

uma importante ferramenta para as relações 

empresariais, laborais e sindicais. Tudo isso fo-

menta o empreendedorismo e traz maturidade 

às relações empresariais”.

JURÍDICO TRABALHISTA / LIBERDADE ECONÔMICA & TRABALHO

O que a norma faz é permitir que 
qualquer atividade econômica seja 
criada e exercida em sábados, domingos 
e feriados, independente de licença de 
funcionamento. Mas faz a ressalva de que 
devem ser obedecidas as leis trabalhistas. 
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Com todo o respeito à Justiça brasileira, a Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) vem a 

público para dizer que considera equivocadas e temerá-

rias as recentes decisões judiciais que consideram o não 

recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercado-

rias e Serviços (ICMS) no prazo como “crime passível de 

prisão”. Essa tipificação criminal existe em casos de apro-

priação indevida de valores. Por exemplo: se uma empre-

sa desconta o valor do INSS de um empregado e não faz 

o recolhimento deste dinheiro à Receita Federal, está co-

metendo um crime. Não há discussões.

O caso do ICMS é totalmente distinto. Ele não é um 

imposto sobre o consumo. Não é pago pelo comprador fi-

nal. Como o próprio nome diz, é pago por quem faz as 

mercadorias “circularem”. Ou seja, pelas empresas. Não 

há, portanto, como ocorrer apropriação indevida de va-

lores de nenhuma natureza. Além disso, a Legislação 

do ICMS é um verdadeiro cipoal. Cada estado tem suas 

regras, muitas vezes, subdivididas em inúmeros artigos, 

alíneas, exceções etc. Como cada estado define a sua pró-

pria tarifa (no que é chamado há anos de ‘guerra fiscal’), 

muitas vezes as empresas precisam fazer cálculos com-

plexos para apurar a tarifa devida, sobretudo em casos de 

vendas interestaduais.

Cabe ressaltar ainda que o recolhimento de ICMS de-

pende de uma apuração entre os créditos (compra de in-

sumos) e débitos (venda da mercadoria) e que em muitos 

casos este balanço pode resultar na inexistência de valor 

a recolher.

Muitas vezes, há divergências com o Poder Público por 

conta dessas questões que são fruto das deficiências de 

nosso sistema tributário, muito complexo e pouco efi-

ciente. Essas discussões muitas vezes se alongam por 

lentidão do próprio Poder Público.

Ameaças como a de prender empresários que lutam 

diariamente para gerar empregos, pagar impostos e, 

quando conseguem, produzir lucro num ambiente alta-

mente burocratizado como o brasileiro nos parece com-

pletamente inadequado.

A FIESP e o CIESP ingressaram como “amicus curiae” 

na causa em questão no STF e continuarão lutando sem 

descanso para que a atividade empresarial não seja tra-

tada como crime no Brasil. Nosso País não pode aceitar 

esse equívoco.

JUSTIÇA NÃO PODE CRIMINALIZAR
A ATIVIDADE EMPRESARIAL
Ameaças como a de prender empresários pelo não recolhimento do ICMS 
parecem completamente inadequadas, afirma FIESP.

CONEXÃO FIESP / ICMS

EQUÍVOCO GRAVE. 
A FIESP e o CIESP 
continuarão lutando 
para que a atividade 
empresarial não seja 
tratada como crime 
no Brasil.S
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No dia 27 de novembro, a CSMPAN/ABIEPAN – sigla 

que congrega a Câmara Setorial de Máquinas e 

Equipamentos para Panifi cação e Food Service e a Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingre-

dientes e Acessórios para Alimentos – promoveu sua últi-

ma reunião do ano de 2019, com participação presencial 

e via streaming de seus associados.

Além do relato do estágio de atividades e da discussão 

da pauta regular de assuntos das entidades, o ponto alto 

do encontro foi a realização da palestra intitulada “Como 

alcançar excelência no desempenho profi ssio-

nal”, a cargo de Luiz Gustavo Gianesi, pro-

fessor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Nela, o docente centrou sua apresen-

tação na temática relacionada aos 

mitos e ao impacto do autoconheci-

mento no desempenho profi ssional, 

explanando quais são as principais 

competências demandadas para o 

atingimento da excelência entre os 

executivos e empreendedores, em face 

às atuais proposições do mercado e do 

mundo dos negócios.

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / ENCONTRO DE ASSOCIADOS

CONHECE MELHOR A TI MESMO

“Basicamente, procuramos mostrar aos associados al-

gumas fórmulas inteligentes e produtivas para constru-

ção de suas carreiras, com base na aquisição e na coloca-

ção em prática de um know-how indispensável de ideias, 

propostas e atitudes para a melhoria do desempenho 

desses líderes, ilustrando a palestra com cases que com-

provam que o autoconhecimento faz toda a diferença na 

conquista do sucesso em suas carreiras e na vida das em-

presas”, explica o Prof. Gianesi.

Outro destaque da reunião foi, ainda, a apresentação 

da PPW – Packaging & Process Week, que acon-

tecerá de 15 a 18 de setembro 2020, no São 

Paulo Expo, que se traduz na materia-

lização de uma antiga demanda das 

empresas vinculadas à Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas 

e Equipamentos (ABIMAQ), e que 

mantém negócios e operações volta-

das ao setor alimentício, e que terá 

uma ilha específi ca para estas partici-

parem, com a oferta de condições espe-

ciais e valor promocional para os associa-

dos da CSMPAN/ABIEPAN.

Último encontro da CSMPAN/ABIEPAN joga luz sobre como efi cientizar o 
desempenho dos executivos e empreendedores do setor de máquinas e 
equipamentos por meio do autoconhecimento.

MITOS E VERDADES. 
Em sua palestra, o 
Prof. Gianesi, da FGV, 
falou sobre como 
construir carreiras de 
sucesso no mundo 
dos negócios.

Se você, associado 
da CSMPAN/ABIEPAN, não 

teve a oportunidade de estar 
presente ou de assistir a 

transmissão por streaming da 
última reunião das entidades, 
peça informações sobre como 

ter acesso a esse conteúdo 
ligando para o número 

(11) 5582-5706.
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A MORE SUSTAINABLE CITY

On January 13, Mayor Bruno Covas signed the law that 

prohibits the supply of disposable products made of plastic 

in commercial establishments in the city of São Paulo. As a 

result, it is prohibited to supply cups, plates, cutlery, drink 

stirrers and disposable balloon sticks made of plastic material 

to customers of bakeries, bars, restaurants and hotels, among 

other commercial establishments. In replacement of disposable 

plastic products, others with the same functions made with 

biodegradable, compostable and / or reusable materials may 

be supplied. The objective is to encourage the recycling of 

materials and boost the transition to a circular economy, whose 

business and economic development model is alternative to the 

linear one: extract, produce and discard. The law comes into 

force as of January 1, 2021.

UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE

El 13 de enero, el alcalde Bruno Covas firmó la ley que prohíbe 

el suministro de productos desechables de plástico en 

establecimientos comerciales en la ciudad de São Paulo. Como 

resultado, está prohibido suministrar tazas, platos, cubiertos, 

agitadores de bebidas y palos de globos desechables hechos de 

material plástico a clientes de panaderías, bares, restaurantes y 

hoteles, entre otros establecimientos comerciales. En reemplazo 

de productos plásticos desechables, se pueden suministrar otros 

con las mismas funciones hechas con materiales biodegradables, 

compostables y / o reutilizables. El objetivo es fomentar el 

reciclaje de materiales e impulsar la transición hacia una 

economía circular, cuyo modelo de desarrollo económico y 

comercial sea alternativo al lineal: extraer, producir y descartar. 

La ley entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

ACTION PLANNING 2020

In order to discuss new proposals and ideas for actions capable 

of improving the performance of the entities, SAMPAPÃO held, 

on January 14, 21 and 28, meetings aimed at preparing the 

entities’ action planning for 2020. In the best spirit in terms 

of participatory management, the associates defined a very 

consistent list of suggestions for activities that are now being 

analyzed by the SAMPAPÃO Boards of Directors, in order to 

facilitate its implementation throughout this year.

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 2020

Para discutir nuevas propuestas e ideas para acciones 

capaces de mejorar el desempeño de las entidades, 

SAMPAPÃO celebró, los días 14, 21 y 28 de enero, reuniones 

destinadas a preparar la planificación de acciones de las 

entidades para 2020. Con el mejor espíritu en términos de 

participación en la gestión, los asociados definieron una 

lista muy consistente de sugerencias para actividades que 

ahora están siendo analizadas por las Juntas Directivas 

de SAMPAPÃO, con el fin de facilitar su implementación 

durante todo este año.

SAMPAPÃO’S PRESIDENT PARTICIPATES IN THE  

CDS-PP CONGRESS

As coordinator of the nucleus of the Social Democratic 

Center of the Popular Party in Brazil (CDS – PP) in São 

Paulo, the president of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, was 

present at the 28th CDS Congress, in Aveiro, Portugal, in 

the days January 25 and 26, which had as a highlight the 

election of the new party leader, Francisco Rodrigues dos 

Santos. The CDS-PP is a modern center-right Christian-

liberal party in Portugal, defender of the family, morals, 

good customs and Portuguese tradition and culture, and 

São Paulo was chosen to be its first nucleus in Brazil.

EL PRESIDENTE DE SAMPAPÃO PARTICIPA EN EL  

CONGRESO CDS-PP

Como coordinador del núcleo del Centro Socialdemócrata 

del Partido Popular en Brasil (CDS - PP) en São Paulo, el 

presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, estuvo 

presente en el 28º Congreso de CDS, en Aveiro, Portugal, en 

los días 25 y 26 de enero, que tuvo como punto culminante 

la elección del nuevo líder del partido, Francisco Rodrigues 

dos Santos. El CDS-PP es un partido cristiano-liberal 

moderno de centroderecha en Portugal, defensor de la 

familia, la moral, las buenas costumbres y la tradición y 

cultura portuguesas, y São Paulo fue elegido para ser su 

primer núcleo en Brasil.
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BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS 
DO SAMPAPÃO! 

Conheça, agora, mais um grande número de padarias 
que passaram a fazer parte do time de sucesso do 

SAMPAPÃO! 

ALIANÇAS COMÉRCIO E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO – EIRELI 
R. Frederico Correa, 105 – Jardim Irapuã – Taboão da Serra/SP

J&M NOVA IMPERIAL PANIFICADORA LTDA. – ME 
Av. Miguel Achiole da Fonseca, 1.512 – Cjto. 1534 – Jardim São Paulo 
– São Paulo/SP

PÃES E DOCES CHALÉ DOCILE LTDA. 
Av. Interlagos, 4.455 – Lojas 1, 2, 3 e 4 – J. Umuarama – São Paulo/SP

PANIFICADORA E CONFEITARIA MANACÁ – EIRELI 
Av. Amador Bueno da Veiga, 4.342 – Penha de França – São Paulo/SP

PANIFICADORA E RESTAURANTE MORAES – EIRELI 
Av. Ítalo Adami, 800-A – Vila Zeferina – Itaquaquecetuba/SP

PÃO Z RIA PADARIA E CONFEITARIA – EIRELI  
Av. Dionysia Alves Barreto, 288 – Vila Osasco – Osasco/SP

VIANA NEW CONVENIÊNCIA – EIRELI 
R. Afonso de Freitas, 30 – Paraíso – São Paulo/SP

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)

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA ESCOLA IDPC 2020

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

O pão, o mais sagrado dos alimentos, têm uma histó-
ria ancestral. Sua existência remonta a milhares de 

anos na trajetória da humanidade, assim como seus mé-
todos de produção, aperfeiçoados de geração em geração 
com o auxílio e o uso aperfeiçoado de novas tecnologias. 
E, junto com tudo isso, o modelo de casas de pão e pada-
rias também evoluiu gradualmente ao longo do tempo, 
sempre de forma marcante, até chegar ao estágio avança-
do que hoje compartilhamos com nossos clientes.

E a boa notícia é que boa parte do acervo da história 
da panificação em São Paulo e no Brasil se encontra per-
feitamente preservada e disponível para visitação no Me-
morial “Presidente Antonio Gonçalves da Cruz”, instalado 
no 1º andar do prédio-sede do SAMPAPÃO.

Ali é possível mergulhar na história e conhecer todos 

SERVIÇOS

SERVIÇO: Memorial “Presidente Antonio Gonçalves da Cruz”

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00  
Para alunos do curso noturno, até 21h30, bastando que eles se 

dirijam à Secretaria da Escola IDPC

Local: Sede do SAMPAPÃO – Rua Santo Amaro, 313 – 1º Andar – 
Centro – São Paulo/SP

Informações: (11) 3291-3726

os materiais que fizeram parte do dia a dia das panifica-
doras mais tradicionais. Além de máquinas e equipamen-
tos antigos utilizados nas padarias, peças de mobiliário, 
caixas registradoras do século passado e outros itens, lá 
o visitante também vai encontrar registros, fotos e, ain-
da, documentos diversos, tais como as atas originais das 
primeiras reuniões da AIPAN-SP e do Sindipan, perfeita-
mente conservadas e que, mais recentemente, ganharam 
também versões digitais.

Conheça o Memorial “Presidente Antonio Gonçalves 
da Cruz”! Ligue para o SAMPAPÃO e agende a sua visita!

A HISTÓRIA DA 
PANIFICAÇÃO AO 
SEU ALCANCE

Antonio Gonçalves da Cruz, que 

dá nome ao Memorial da Panificação 

do SAMPAPÃO, chegou à Presidência da  

AIPAN-SP em 1948, permanecendo no cargo até 1979, 

quando faleceu. Foi o responsável, juntamente com o 

presidente do sindicato na ocasião, André Ceccato, pela 

aquisição da primeira sede própria da entidade, localiza-

da na Rua Boa Vista.

QUEM FOI ANTONIO 
GONÇALVES DA CRUZ
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