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Regra para ácido fólico em 
farinhas é atualizada pela Anvisa

O regulamento baseia-se nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e prevê quantidades mínimas 
de ferro e ácido fólico para cada uma das farinhas. Pelas novas regras, os fabricantes estão obrigados a enriquecer 
as farinhas de trigo e de milho com 4 a 9 mg de ferro para cada 100g de produto e com 140 a 220 µg de ácido fólico 
também para cada 100g de farinha.

Saiba mais: http://bit.ly/2oP6khn

Brasília recebe Seminário de 
Práticas Higiênico-Sanitárias
Saiba mais: http://bit.ly/2oORaJ0

Melhor confeiteiro do mundo: 
“Os doces estão muito 
relacionados às lembranças”

Confeiteiro Dominique Ansel é conhecido como o criador 
do Cronut, o ‘filho’ do croissant com o donut.

Saiba mais: http://bit.ly/2oOQRxL

Seminário de Tributação da 
Panificação e Confeitaria no PI
Saiba mais: http://bit.ly/2oqWe3J

As tendências do varejo para 
os próximos cinco anos
Saiba mais: http://bit.ly/2oORcR2

Lojas temporárias ajudam 
empresas a conquistar 
novos públicos
Atraídos pela facilidade de montagem dos espaços e 
pelos custos mais em conta, empresas andam colhendo 
bons frutos com a experiência. 

Saiba mais: https://glo.bo/2oUfLe8

Os bastidores de uma fábrica 
de chocolate na Páscoa

Saiba mais: https://glo.bo/2nM4MGg
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Hotel no Rio reproduz brunch 
badalado de sua matriz
Seguindo os moldes da matriz parisiense, onde é possí-
vel esbarrar com um superstar comendo uma pizza de 
madrugada, o casarão Mama Shelter é palco de baladas 
com DJ às sextas e sábados e agora serve o misto de 
café da manhã.

Saiba mais: https://glo.bo/2pjHFmS

Whole Foods foca em nova 
estratégia e irá reduzir preços
Saiba mais: http://bit.ly/2pHlbsG

Oreo lança biscoito de baunilha 
no Brasil
Saiba mais: http://bit.ly/2p02dPZ

Cream Cheese aerado da 
Danubio
Saiba mais: http://bit.ly/2oPfR89

Itambé prevê elevar receita 
em até 15%
Saiba mais: http://bit.ly/2pWq28H

Sucos ganham embalagens 
individuais em pet
Saiba mais: http://bit.ly/2o8zxW4

Schär aposta em linha de 
pratos prontos congelados
Saiba mais: http://bit.ly/2p04if3

Quitutices realiza Petit 
Festival de Tortas 

Saiba mais: http://bit.ly/2pHtGE8

Eataly São Paulo realiza 
Festa Doce
Nos dias 21, 22 e 23 de abril , as melhores sorveterias e 
docerias da cidade se juntarão no Eataly São Paulo para 
um fim de semana dedicado aos doces. 

Saiba mais: http://bit.ly/2pjwev9

Franquia de cafés especiais 
supera crise econômica e 
registra crescimento
A rede de franquias de cafeterias Café Cultura fechou 
2016 com incremento de 20% nas vendas, bem acima 
da média nacional. Além disso, está conseguindo am-
pliar o número de lojas franqueadas.

Saiba mais: http://bit.ly/2o8Kvuz



17/04/2017 a 20/04/2017 CLIPPING

ECONOMIA

CONSUMO

Mercado de alimentação 
saudável deve crescer 4,41% 
ao ano até 2021
A busca crescente por uma alimentação mais natural, 
orgânica e livre de aditivos químicos tem chamado 
a atenção de empreendedores dispostos a investir. 
No ano passado, o mercado brasileiro de alimentos e 
bebidas saudáveis alcançou R$ 93,6 bilhões em vendas, 
o que colocou o país na quinta posição no ranking dos 
gigantes desse setor.

Saiba mais: http://bit.ly/2pI0Git

Vendas na semana da Páscoa 
têm queda de 1,7%
O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comér-
cio – Páscoa 2017 mostra que, durante a semana da 
data as vendas caíram 1,7% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

Saiba mais: http://bit.ly/2p00LgQ

Brasileiro troca chá pronto 
por sachê
O mercado de chás prontos, categoria que vinha 
crescendo nos últimos anos, não resistiu à recessão 
e encolheu no ano passado. As vendas de chá pronto 
caíram 5,8%, para 126,9 milhões de litros, em 2016, 
segundo a Euromonitor International.

Saiba mais: http://bit.ly/2oqRVWl

Lojistas comemoram boas 
vendas na Páscoa
Clientes deixam para a última hora a compra dos ovos de 
chocolate e de bacalhau e surpreendem lojas. OBrasil é 
o quinto maior consumidor de chocolate do mundo, uma 
média per capita de 2,5 quilos anuais.

Saiba mais: http://bit.ly/2oV0I3H
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Empresas abrem espaço 
para ascensão de quem 
‘foge’ de cargos de chefia
Se até outro dia um funcionário pouco interessado em vi-
rar chefe era tido como acomodado, hoje as empresas já 
abrem novos caminhos para a ascensão de quem prefere 
se manter em cargos técnicos. Com isso, cresce o reco-
nhecimento da “carreira em Y”, modelo de progressão 
profissional em que os funcionários seniores podem se 
especializar em determinados ramos em vez de virar ge-
rentes de área.

Saiba mais: http://bit.ly/2pWBAsI

Quais fatores influenciam 
na formação de preço de um 
produto?
Você montou sua empresa, possui um novo produto ou 
serviço, mas ainda não sabe qual o valor adequado a co-
brar? Ou talvez pense que um bom preço pode ser de-
finido com base em suposições ou achismos, sem um 
critério claro e justo. 

Saiba mais: http://bit.ly/2o8ReVn

Saiba como ocorre a transição 
de MEI para Microempresa
Saiba mais: http://bit.ly/2oVcnj2

MEI declara Imposto de Renda 
Pessoa Física – IRPF?
Saiba mais: http://bit.ly/2p0cziX

Como melhorar  produtividade 
dos colaboradores?
Saiba mais: http://bit.ly/2oV72s2

5 tendências de fidelização de 
clientes na era digital
Saiba mais: http://bit.ly/2pHNC9Y

Como usar gamificação na 
gestão de mudanças nas 
empresas?
O mundo está em constante transformação. Apesar 
disso, muitas pessoas ainda apresentam resistência 
a qualquer sinal de alteração, sobretudo em contextos 
organizacionais.

Saiba mais: http://bit.ly/2oPeruD


