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Belo Horizonte sedia curso de 
gestão para panificadores
Saiba mais: https://goo.gl/Slx3Lo

Associação para Crianças e 
Adolescentes com Câncer 
realiza feira de pães
O evento vai reunir pela primeira vez alguns dos mais 
conceituados padeiros para vender pães, a maioria de 
fermentação natural e produção artesanal. Durante o 
evento, ainda rolam aulas expositivas, com receitas de 
pão artesanal, brioche, pão doce, focaccia, além de dicas 
sobre fermentação e outros temas.

Saiba mais: https://goo.gl/6l40hL

Desafios e oportunidades  no 
setor de panificação
Saiba mais: https://goo.gl/uA8IzY

Mercado de franquias de café 
oferece oportunidades de 
negócios
Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) 
mostram que surgiram em média duas redes de cafe-
terias por ano, entre 2013 e 2016, totalizando 40 fran-
quias no país. No mesmo período, os pontos de venda 
ligados às redes aumentaram em 10%, de 782 para 862 
cafeterias. 

Saiba mais: https://goo.gl/uq6uEX

Como conseguir lucrar com 
bolos decorados?
Esse mercado vem crescendo muito. Por que não apro-
veitar então, esse prazer nacional e colocar a mão na 
massa, em fazer bolos decorados, criação de bolos, pin-
tura, esculpidos? 

Saiba mais: https://goo.gl/V48WIl

As tendências que devem 
desenhar o futuro do mercado 
de varejo
O estudo “Comprando com emoção”, realizado pela bri-
tânica Retail Week Reports, em parceria com a agência 
Mood Media, permite chegar a algumas conclusões. 
A ideia inicial era avaliar o papel das lojas físicas neste 
mundo conectado. A pesquisa também concluiu que o 
ambiente da loja faz toda a diferença.

Saiba mais: https://goo.gl/JvkKaa
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Pizzaria vende pães 
preparados em forno a lenha
O chef usa o calor residual do forno da pizzaria, pela 
manhã (sem brasas), para assar a receita que leva fari-
nha tipo 0 (com maior teor de fibras do que a usada na 
pizza) e bastante água, para que no calor seco do for-
no a lenha fiquem com a casca bem dourada e o miolo 
macio e úmido.

Saiba mais: https://goo.gl/tqV2ta

Leão investe em café de alta 
qualidade
Saiba mais: https://goo.gl/wfZ6VQ

Chandelle amplia linha de 
refrigerados
Saiba mais: https://goo.gl/sSsnjO

Natural One quer crescer 
100% em 2017
Saiba mais: https://goo.gl/ZHX8C3

Lojas Americanas promove 
Festival do Biscoito
Saiba mais: https://goo.gl/8Kj9cX

Padaria Belas Artes inaugura 
nova unidade
Saiba mais: https://goo.gl/87mCBj

Cafeteria coworking de Belo 
Horizonte quer ser franquia

A dificuldade em encontrar locais adequados para suas 
reuniões de negócios motivou os empresários a criar 
a Cofice,. A empresa foi inaugurada em outubro do ano 
passado e tem capacidade para 80 pessoas. 

Saiba mais: https://goo.gl/bypXib

Arizona Pães agora oferece 
delivery de pizza
Saiba mais: https://goo.gl/RjsPld

Emulzint quer vender 15% 
mais na Festa Junina
Saiba mais: https://goo.gl/In3QVW

Forno de Minas chega às 
lojas Target nos EUA
Pão de queijo Forno de Minas está presente em 9 países.

Saiba mais: https://goo.gl/28x1oU

Nutella vai abrir o seu próprio 
café em Chicago
Marca promete cardápio pratos com muita Nutella.

Saiba mais: https://goo.gl/BHTpTQ
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Programas de lealdade 
no varejo aumentam a 
fidelização do cliente
Uma das alternativas que têm despontado é a utilização 
de programas de lealdade, que combinam diversas 
tecnologias em uma plataforma de gestão do cliente, 
que permite integrar ofertas com engajamento, 
gamificação e socialização. 

Saiba mais: https://goo.gl/XgN9QA

6 em cada 10 varejistas nunca 
recorreram a empréstimo 
bancário
Segundo esses empresários, a capacidade de manter a 
operação da empresa com recursos próprios é o prin-
cipal motivo para não recorrer a financiamentos, citada 
por 44% deles.

Saiba mais: https://goo.gl/eWoDFG

Vendas de Festa Junina devem 
crescer até 15%
Setor espera um aumento de 10% a 15% nas vendas de 
produtos relacionados às festividades, como pipoca, 
vinho e amendoim. Período deve ajudar a categoria a 
crescer 1%

Saiba mais: https://goo.gl/n0cqPF

Marcas locais se destacam nas 
compras da América Latina
As marcas locais de FMCG ganharam um impulso no 
ranking que lista as dez mais escolhidas na América 
Latina, de acordo último relatório Brand Footprint da 
Kantar Worldpanel.

Saiba mais: https://goo.gl/XtQmu6

Aumento no preço dos 
alimentos causa o maior 
impacto no IPCA-15
As principais altas foram registradas na batata-inglesa 
(16,08%), tomate (12,09%) e cebola (9,15%). Por outro 
lado, houve reduções no óleo de soja (-5.81%), açúcar 
cristal (-3,03%), frutas (-2,73%) e feijão carioca (-2,52%).

Saiba mais: https://goo.gl/PKjNvw
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Como pequenas empresas 
podem crescer em mercados 
competitivos
Algumas ferramentas muito usadas para medir tudo do 
mercado da panificação e confeitaria. Conforme alguns 
estudos têm mostrado que abaixo de 700 kilos por mês 
por funcionário na área de produção é um número crí-
tico, e isso torna a média ruim. Para aumentar a produ-
tividade é preciso buscar processos e dentro deles há 
várias etapas. 

Saiba mais: https://goo.gl/3LMgBQ

MEI pode cadastrar 
pagamento de impostos em 
débito automático bancário
Saiba mais: https://goo.gl/eSojOK

4 dicas para PMEs saírem na 
frente no dia dos namorados
Datas comemorativas como o dia dos namorados po-
dem ser uma grande oportunidade para alavancar as 
vendas de um pequeno negócio, desde que se apliquem 
estratégias certas para atrair novos e atuais clientes. 
As pessoas buscam presentes que sejam únicos e com 
caráter diferenciado, pois o que está em jogo é fazer o 
parceiro feliz.

Saiba mais: https://goo.gl/2H63XF

Como o Brasil pode avançar 
no atendimento ao cliente?
A qualidade do atendimento ao cliente tem avançado ao 
longo dos últimos anos, mas ainda não consegue acom-
panhar com plenitude às expectativas. Isso acontece 
porque hoje temos um novo tipo de consumidor.

Saiba mais: https://goo.gl/4ARSc1

Sebrae incentiva adoção de 
código de barras para micro 
e pequenas empresas
Saiba mais: https://goo.gl/RAodK9

Quais comportamentos para 
ser um bom vendedor?
Saiba mais: https://goo.gl/qwVWjE

Dá para abrir uma franquia, 
mesmo sem experiência?
Saiba mais: https://goo.gl/h7DVAJ


