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Barreiras recebe workshop
direcionado a negócios de
panificação
O setor de panificação e confeitaria vem ao longo dos anos
ocupando posição de destaque no ranking dos maiores
segmentos industriais do país, tanto em termos de número de estabelecimentos, quanto de geração de empregos.
LEIA MAIS

Comerciantes esperam aumento Evento destaca os benefícios da
de até 10% nas vendas de campanha O Pão Perfeito para a
panetones
Região Metropolitana de Recife
Com formatos, tamanhos e sabores diferentes, os panetones já são bem procurados. Pensando nisso, os donos de padarias aproveitam a oportunidade para ganhar dinheiro.
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Campanha reconheceu padarias que foram destaques
na produção do tradicional pão francês.
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Programa
de
Alimentação
Saudável melhorou indicadores
de saúde em Portugal
O Programa da Alimentação Saudável da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) permitiu melhorar vários
indicadores de saúde nos 76 municípios abrangidos.
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Com salgado a 1 real, requinte Indústria alimentícia impulsiona
em confeitaria de Campo Grande desenvolvimento de empresas
ganha destaque
paraibanas
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Cresan, na Vila Maria, terá cursos Empresa promove nova edição
gratuitos de panificação em do curso de Confeitaria Fina, em
São João da Barra
janeiro
LEIA MAIS

LEIA MAIS

CLIPPING

04/12/2017 a 07/12/2017

CONSUMO

O potencial do mel no Natal
O Natal é uma ótima oportunidade de ganhar uma renda extra. O Sistema de Inteligência Setorial (SIS) do Sebrae oferece algumas dicas importantes para empreendedores dos setores de apicultura e comércio varejista
aproveitarem a oportunidade!
LEIA MAIS

O preço dos alimentos
influencia na alimentação
saudável?
Um estudo recente determinou que a diferença de preço de alimentos saudáveis e alimentos considerados
como não saudáveis desempenha

importante influência na decisão de compra do consumidor.
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ECONOMIA

Preços globais dos alimentos Pequenos negócios exportacaem em novembro, diz FAO
dores crescem 12% em 2016
Os preços globais dos alimentos caíram levemente em
novembro ante outubro, com a alta nas cotações do
açúcar e dos vegetais sendo compensada por quedas
em lácteos.
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Um estudo divulgado pelo Sebrae mostrou que o número de pequenos negócios exportadores registrou um
crescimento de 12% em 2016 na comparação com 2015.
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Preço do quilo do pão varia até
105,9% em João Pessoa
Pesquisa comparativa de preços para o quilo do pão
francês nas padarias da Capital realizada pela ProconJP encontrou uma variação de 105,9%.. O levantamento
foi realizado nos dias 4 e 5 de dezembro de 2017 em 31
estabelecimentos de 20 bairros da Capital
Os maiores preços do quilo do pão francês foram registrados nas padarias de Tambaú (R$ 13,90), em Cabo
Branco (R$ 12,95) e no Bairro dos Estados (R$ 12,90). O
menor foi encontrado em Mangabeira, a R$ 6,75.
LEIA MAIS
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Gestão de pequenas empresas: como evitar crises
Mais do que questões financeiras, uma crise empresarial pode surgir a partir de problemas com funcionários,
acidentes, boatos, falhas em produtos ou campanhas
mal planejadas. Em todos os exemplos, a imagem da
empresa pode ficar manchada por muito tempo. Por
isso, na gestão de pequenas empresas, é importante
identificar possibilidades de falhas e riscos.
LEIA MAIS

Como identificar e gerir as
habilidades comportamentais
de uma equipe de vendas?
Se administrar as metas não é uma tarefa fácil para
um líder da área de vendas, o que dizer sobre o desafio de lidar com as habilidades comportamentais de
todos os integrantes de um time comercial?
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Conheça os erros mais
comuns no planejamento de
suprimentos e como evitá-los
Organizar o departamento de compras exige atenção e
cuidado para garantir eficiência e otimização.
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O mapa de empatia para Conteúdo em redes sociais
desenvolvimento de soluções impacta diretamente na conefetivas
solidação das marcas
Não importa o quão excelente e completo o seu trabalho em prol da experiência de usuário seja, nada
disso fará a diferença se a solução não for de fato projetada e centrada no cliente.
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Tendências e desafios para
2018: quais profissionais as
empresas querem?
Áreas relacionadas a gestão e negócios devem ter um
reaquecimento nos próximos anos.

Mídias sociais devem ser encaradas como ferramentas positivas para a empresa, criando estratégias e
apresentando o seu trabalho.
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