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CAPACITAÇÃO

Sindipan-RS
realizará workshop
sobre LGPD
09
Com as sanções da LGPD começando a vigorar em agosto, o
Sindipan irá realizar o workshop com o tema: O que muda na
sua empresa com a LGPD. O evento será pela plataforma
Zoom, no dia 15 de setembro, às 19h30 (com duração de
1h30). A capacitação terá como palestrantes: Dra. Renata
Kerkhoff, Dra. Bárbara Souza, Dra. Helena Gil Klein, Dr. Rodrigo
Pasquali e a Gestora de RH e DP, Vivian Santos Machado.
Investimento: R$ 79,90 – Não associado Sindipan
R$ 29,90 – Associado Sindipan
Informações e inscrições: 51.33652058 / 51.996999375 ou
sindipanrs@sindipanrs.com.br

Interagir por meio
do associativismo

Como anda o seu
serviço de delivery?

Sua empresa cumpre a
lei de acessibilidade?

Em sua coluna, o consultor Francisco

Nossa colunista Cristina Farah Serafini
fornece dados e insights sobre o
serviço de delivery de alimentos,
modelo de negócio que se destaca e
predomina nesta pandemia.
Importantes reflexões para ajudar sua
empresa a fazer deste sistema um case
de sucesso para seu negócio.

Os arquitetos Júlio e Nonóca falam
sobre os requisitos da lei de
acessibilidade, que obriga
estabelecimentos de diversos
segmentos a se adequarem para garantir
o direito desses grupos de clientes de
usufruir dos mesmos privilégios que os
demais, de forma digna e confortável.

Mario Oliveira dá sua visão sobre a

importância das trocas positivas que
ocorrem entre empresários do
mesmo ramo associados ao
Sindipan, segundo ele, um lugar
para encontrar apoio e fazer amigos.
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E D I TO R I A L

Sindipan cada vez mais
presente no sua dia a dia
— Carla Carnevali Gomes • Presidente do Sindipan-RS

No último Informativo, dividimos com você os trabalhos
iniciais do nosso Planejamento Estratégico. Começamos
esta jornada no mês de abril e agora temos a satisfação de
ver o avanço das pautas.
Incluímos entre nossos serviços assessorias mensais nas
áreas trabalhista, consumerista, tributária, contratual, de
família e sucessões. Também passamos a oferecer consultoria em recursos humanos e adequação à Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD com desconto para associados.
Primar pelas boas práticas de fabricação é um dos
principais focos das empresas da nossa área. Por isso, com
esse novo plano comercial, os associados terão vistoria

gratuita e diagnóstico em consultoria de processos.
Além disso, com a presença digital sendo cada vez mais
determinante no sucesso das vendas, haverá desconto nos
serviços de criação e geração de conteúdo para as redes
sociais e no serviço de fotografia especializada em
gastronomia.
Com essas novidades, queremos cumprir nosso objetivo,
que é implementar ações para que sejamos ainda mais
presentes no dia a dia do associado, ajudando de fato para o
crescimento e a rentabilidade das empresas. Se você tem
mais sugestões, fique à vontade para dividir conosco. Este é
um movimento coletivo do setor!

EXPEDIENTE
Sindicato das Indústrias de Paniﬁcação, Confeitaria,
Massas Alimen cias e Biscoitos do Rio Grande do Sul
Av. Assis Brasil, 8787 CEP 91140-001 Porto Alegre/RS
(51) 3365.4169 - 3365.2058 - www.Sindipanrs.com.br
Projeto gráﬁco e editoração:
Trio Comunicação
Responsável Técnica: Virgínia Rhodenbusch (CONRERP 2268)
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PERFIL

Padaria e
Confeitaria Trevisan

Conheça a história desta empresa
da Zona Sul de Porto Alegre que
tem como base o amor à família
e trabalho em conjunto.

— Celiane, Oigres, Vithória e Dienefher de Oliveira Trevisan

No ano de 2013, a matriarca da família Trevisan,
Celiane, confeiteira há 15 anos, fazia diariamente uma
jornada dupla em um minimercado e uma confeitaria,
movida pelo sonho de realizar a festa de 15 anos da
filha caçula, Dienefher.
Os donos dessa confeitaria onde Celiane trabalhava
queriam vender o seu negócio e, vendo a determinação
e conhecimentos da funcionária, resolveram fazer uma
proposta. Foi então que, em dezembro do mesmo ano,
Celiane e um dos filhos, Oigres, que já trabalhava como
padeiro há oito anos, decidiram, junto com os irmãos,
empreender em família.
Em pouco tempo a empresa cresceu, ganhou seu
próprio nome, e passou a ser conhecida por toda Zona
Sul de Porto Alegre por seus doces e salgados
maravilhosos, pão sempre fresquinho e atendimento
especial.
Em dezembro de 2016, a Padaria e Confeitaria
Trevisan mudou de endereço e ganhou um novo
espaço, ainda mais aconchegante e repleto de delícias.
A nova loja ficou com o dobro do tamanho da anterior.
Moradores do bairro Guarujá, de Porto Alegre, não
dispensaram elogios e comentários sobre o novo
espaço que o bairro ganhava.

Em janeiro de 2018, a loja teve uma ampliação do
seu espaço físico e ficou ainda mais incrível. Houve a
reforma com o aluguel da loja do lado, assim ganhando
um espaço de 400mt², além da adaptação da produção,
com máquinas novas e troca de toda a linha de balcões
e móveis. O toque familiar, que os clientes sempre
elogiam, também está na decoração da loja, que, desde
o início, Celiane e os filhos fazem questão de cuidar.
Ao longo desses anos muitas coisas mudaram, na
empresa e na família: as meninas cresceram, Oigres se
mostrou um excelente administrador e passou todos
seus conhecimentos de padaria ao irmão mais velho,
Douglas. Dienefher se apaixonou pela profissão da mãe
e hoje é uma grande confeiteira. Vithória descobriu
também a paixão pelos alimentos e hoje cursa Nutrição.
E Celiane, como qualquer mãe, atua em todas as áreas,
dentro e fora da Trevisan. Para a família, a Trevisan não
nasceu de um sonho, mas se tornou um.
O bom atendimento é primordial para a empresa.
“Temos comprometimento com a total satisfação do
cliente, fazemos pós-venda, enviamos Whats para os
clientes perguntando como estava sua encomenda,
gostamos de ouvir os clientes e oferecer um produto de
qualidade”, contam os sócios.
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A RT I G O

O jeito de ser feliz
— Francisco Mário Oliveira - Engenheiro de Produção, Especialista em
Engenharia de Produção e Marketing.

“Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa
ser feliz para ter sucesso” - Shawn Achor
Ao ler o pensamento acima, comecei a pensar nos
inúmeros empresários da panificação e confeitaria que
conheci e convivo na minha atividade profissional, muitos
com sucesso nas atividades empresariais, quantos deles são
realmente felizes.
Certamente cada um tem uma definição para felicidade,
no entanto parece que muitas pessoas acreditam que ter
sucesso, basta para ser feliz. Empresários trabalham muito e

Para encontrar felicidade
deve-se buscar interagir
positivamente com nossos
familiares, amigos e colegas
que compartilham as
mesmas preocupações. As
associações de classe são o
canal perfeito para encontrar
nichos de felicidade nos
negócios.

esperam parar em determinado momento ou desacelerar e
desfrutar todo o sucesso que obtiveram com seu esforço,
muitas vezes trabalhando muitas horas nos seus negócios.
Shawn Achor, com reconhecimento internacional como
estudioso do tema felicidade, afirma e apresenta estudos que
o credenciam a afirmar que a felicidade vem antes do
sucesso.
De forma prática, uma das suas sugestões é que
devemos listar diariamente todas as pequenas coisas que no
decorrer do dia nos deixaram felizes, criando um clima
favorável na nossa vida e que isto nos faria mais eficazes
para alcançar o sucesso em nossas atividades profissionais.
Na verdade, apresenta princípios que, segundo ele, se os
observarmos teremos a chance de encontrar a felicidade no

dia a dia.
O que me chamou mais a atenção e que entendi ser
interessante para empresários de pequenas empresas é que
para encontrar felicidade deve-se buscar interagir
positivamente com nossos familiares, amigos e colegas que
compartilham as mesmas preocupações. As associações de
classe são o canal perfeito para encontrar nichos de
felicidade nos negócios, pois pessoas que tem em comum
os mesmos desafios podem ajudar a aparar arestas e deixar
menos ásperos os desafios do dia a dia.
Enxergo o Sindipan como o lugar ideal para encontrar
apoio e fazer amigos como pude comprovar em experiência
pessoal.
Em 2004, quando minha esposa e eu decidimos
constituir uma empresa do ramo de confeitaria, antes de
começar a operar, fizemos contato com o Sindipan e
perguntamos se podiam nos ajudar em esclarecer dúvidas
que todo empreendedor brasileiro tem ao começar a operar
seu negócio. Fomos muito bem recebidos e logo nos
associamos. Participamos de uma feira em Minas Gerais,
conhecemos várias pessoas que foram importantes e nos
ajudaram muito nos quatorze anos que fomos os
proprietários. Os gestores de nossa antiga confeitaria
continuam ainda associados ao Sindipan e a desfrutar dos
vários benefícios que proporciona a entidade de classe.
Com a pandemia, onde houve necessidade de ouvir
opiniões diversas para enfrentar novos desafios, as reuniões
e troca de mensagens pelos meios digitais não deixaram
órfãos os associados.
Com a interação com várias empresas associadas se
empresários não encontraram momentos felizes frente à
realidade tão dura, acredito que enfrentarão melhor o dia a
dia, nos anos de 2020 e 2021.
Não deixem de convidar novos colegas para se juntar à
“família Sindipan”, pois sem querer criar falsas expectativas,
posso assegurar que empresários, de modo especial do
ramo de padarias, confeitarias e fábricas de massas e
biscoitos, muito antes de serem concorrentes são colegas,
que são assolados por muitos desafios. Juntos podem se sair
melhor e quem sabe num clima positivo possam ser felizes
em pequenas doses e alcançar o sucesso, de forma uma
pouco menos dura.
Pensem nisso, enquanto lhes desejo bons negócios.
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STF pauta julgamento da exclusão do ISS
da base de cálculo do PIS e da COFINS
— Rodrigo Pasquali - Advogado, graduado em Direito pela PUCRS e especialista em
Direito Tributário pela PUCRS/IET. Membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB/RS
Assessor Tributário do Sindipan-RS

Por não se enquadrar
no conceito de receita
ou faturamento, não
deveria compor a base
de cálculo do PIS/COFINS.

Em 15/03/2017, o STF, ao julgar o RE 574.706/PR (tema
69) decidiu que o ICMS, por não representar
receita/faturamento do contribuinte, não deve compor a base
para o cálculo do PIS e da COFINS. Em 13/05/2021, o STF,
ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela União Fazenda Nacional, limitou os efeitos da decisão à 15/03/2017.
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Trata-se de importante vitória, mas cujos resultados
práticos, a muitos contribuintes, foram reduzidos, em razão da
citada modulação de efeitos.
Pois bem. O STF pautou para julgamento a discussão sobre
a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para
o período compreendido entre 20 e 27 de agosto de 2021.
A priori, a única diferença entre os casos é que o ICMS é
recolhido aos Estados, ao passo que o ISS é recolhido aos
Municípios, de modo que há sobejas razões para crer que o
entendimento já firmado será novamente aplicado para definir
que o ISS não deve compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Nesse sentido, é aconselhável que o ajuizamento das ações
ocorra antes de 20/08/2021, a fim de se evitar a modulação
dos efeitos de eventual decisão favorável, de modo que a
recuperação dos valores indevidamente pagos no passado
alcance os últimos 05 (cinco) anos.
A Equipe da Pasquali e Cadore Advocacia está à disposição
para tratar do assunto e sanar eventuais dúvidas sobre o tema
rodrigo@pasqualiecadore.com.br

MERCADO

Portal do IFRS divulga
oportunidades de emprego
O Mural de Oportunidades do IFRS é um projeto
idealizado para atingir a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão na instituição. O portal possui como
objetivo centralizar e divulgar as oportunidades de bolsas e
vagas de trabalho para os estudantes.
O Mural possui uma página específica (mural.ifrs.edu.br)
para centralizar as vagas disponíveis, as quais podem ser
filtradas por categoria (estágios/trabalhos efetivos e
bolsas/voluntários) e pelos municípios localizados nas
diversas regiões de abrangência do IFRS. Além disso, conta
com uma série de dicas de como aprimorar o acesso ao
mundo do trabalho, com sugestões sobre como elaborar um
currículo, dicas para se preparar para uma entrevista, entre
outras.
Caso a sua instituição ou empresa possua alguma
oportunidade disponível e queira divulgar a vaga, basta enviar
para o e-mail do Mural (mural.oportunidades@poa.ifrs.edu.br)
que divulgaremos na página.
Com relação ao Estágio Curricular, ele é uma atividade
supervisionada, relacionada com a área de Panificação e/ou
Confeitaria, definido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
tendo sua carga horária (160 horas) como pré-requisito para a
aprovação e a obtenção do diploma.
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Para realizar o Estágio é necessário a celebração do Termo
de Compromisso de Estágio entre o estudante, a empresa e o
IFRS - Campus Porto Alegre.
As atividades desenvolvidas durante o estágio são aquelas
previstas no Plano de Atividades de Estágio e no Termo de
Compromisso de Estágio, relacionadas a área de Panificação
e/ou Confeitaria, construído de forma colaborativa com a
participação da empresa, do aluno e do professor orientador
do IFRS - Campus Porto Alegre. Através dessas atividades os
estagiários têm a oportunidade de vivenciar, na prática, os
conteúdos acadêmicos aprendidos durante o curso técnico.
Participe desta corrente de qualificação dos recursos
humanos que trabalham na área de panificação e confeitaria.
O Estágio é uma excelente maneira de aproximação entre os
futuros Técnicos de Panificação e o Mercado de Trabalho,
propiciando intercâmbio de novas ideias, conceitos, planos e
estratégias.
Através da abertura de vagas de Estágio, sua empresa
estará contribuindo para um momento muito importante no
desenvolvimento da carreira profissional dos futuros egressos
do Curso Técnico em Panificação do Rio Grande do Sul –
Campus Porto Alegre.

A RT I G O

Modelo de
negócio delivery

Aqui estou, novamente, para falar do
modelo de negócio que se destaca e
predomina nesta pandemia. E, em alguns
momentos, foi a única forma de
comercializar alimentos por parte do
comércio.
Analisando os dados da pesquisa da
Galunium e do Almoço Grátis, de
abril/maio de 2021, venho destacar o
desafio atual do mercado de entregas de
comida.
Vejam abaixo o salto de crescimento
que houve, em 2021, das principais
plataformas de venda de alimentos:

cresceu 172%,
cresceu 121%
cresceu 37%
Estima-se que ainda em 2021 será
movimentado US$6,3 trilhões de dólares
em todo o mundo
Portanto, buscando compreender o
lado do consumidor que utiliza estas
plataformas, vamos analisar as respostas
de 3032 pessoas às perguntas dos
pesquisadores. Vale citar as
características do grupo da pesquisa:
46% homens e 54% mulheres
Classe social: 18% A, 35% B e 30% C
Faixa etária: 24% (entre 36 e 44
anos), 23% (entre 18 a 26 anos) e 43%
(de 27 a 35 anos)
1° pergunta: Que nota você dá para
o sistema de tele entrega, sendo 1 ruim
e 5 excelente?
Resposta: A nota teve a média de
4.25!
Sendo dividido em notas:
Péssimo, entre 1 e 3,5 / ruim, 3.6 a
4.25 / 4 ok, 26 a 4.5 / excelente, 4.6 e 5
Portanto: RUIM, o que demonstra
que há um largo caminho em busca do
encantamento do cliente para que você
seja o escolhido dentre tantos outros nas

— Cristina Farah Seraﬁni
Engenheira Química Pós-graduada
em Tecnologia de Alimentos
Mestre em Engenharia
(51) 99277.2252 / cristina@cristinaseraﬁni.com.br

plataformas.
Então, se 4.25 é ruim, vamos para a
2° pergunta: Que nota sua empresa
precisa ter para ser a escolhida?
Resposta: 75%, respondeu que a
nota mínima de compra, isto é, para
gerar a decisão de clicar e fazer o pedido
é de 4.5 e, além disto, 23%, respondeu
que não compra se a nota mínima for
menor que 4.7! Vejam que indicador
forte, não?
Mas como conseguir estes
resultados? Como ter uma execução
perfeita e se destacar em um mercado
tão competitivo? Como ter a nota 5, que
significa, que 80% das pessoas
comprariam teu produto? Como ter
recompra? Como fazer seu cliente te
indicar?
Vamos então, analisar a 3° pergunta:
Você indicaria o estabelecimento
escolhido a um amigo?
Resposta: 40%, não indicaria!
Lembrando que a insatisfação gera notas
ruins nas plataformas e, também, vale
ressaltar que para cada nota ruim que
você recebe, há a necessidade de 10
notas boas para compensar, desafiador,
hein?
Então, como gerar satisfação e
recorrência? Como se destacar no meio
de tantas empresas de tele entrega?
Como ter visitas sucessivas em seu perfil
e, por consequência, ter a compra do seu
produto?
Como ter consistência no
encantamento? Para os pesquisadores a
resposta está em unir o atendimento
excelente com a tecnologia!
A tecnologia é sua plataforma de
venda, seu app. Para avaliar os modelos
de sistemas de venda, os dados demonstram que para ter recompra, o cliente
tem que ter tido pelo menos 3 visitas
perfeitamente executas em sua plataforma, isto é, o veículo de venda tem que
ser “amigável”, fácil e claro de se utilizar.

Vamos então as sugestões de
melhoria que a pesquisa gerou através
da 4° pergunta: O que é importante
para você para que a entrega seja
perfeita e faça você escolher e fazer o
pedido?
19.3% sabor do produto
16.3 % pontualidade
15.8% temperatura dos produtos
13.5% entrega
12.5% embalagem
Para complementar, 5° pergunta: O
que o produto precisa ter para ser
excelente?
56% sabor
18% temperatura
13% frescor
11% consistência
3% aparência
Vejam que interessante os dados
acima. A satisfação do cliente vai muito
mais além do que simplesmente a
entrega! Como está em seu negócio
estes indicadores?
E, complementando, quando os
índices acima não são satisfatórios,
sabem o que passa pela cabeça do
consumidor? A culpa é da padaria / do
restaurante, do estabelecimento, e não
da logística. 62% atribuem à empresa a
responsabilidade e, apenas, 38% julga
ser à logística.
Portanto, mãos à obra para fazer
deste sistema de comercialização de
alimentos um case de sucesso para seu
negócio.
Para isto, é necessário melhorar o
atendimento, o produto e as
embalagens para gerar uma grande
experiência ao cliente. E, em contrapartida, precisamos reduzir tempos de
entrega e taxas para aumentar a
pontuação nos aplicativos de venda.
Faça uma análise do seu sistema de
entregas e aprimore! Reflita sobre os
dados citados e engaje sua equipe para
superar às expectativas do seu cliente!
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Lei de Acessibilidade

como adequar o seu estabelecimento
— Arquitetos Nonóca e Júlio - Diógenes Arquitetos | Escritório de Arquitetura
Mais de 30 anos de experiência no mercado sendo 15 anos na área de paniﬁcação

Hoje em dia, o assunto da diversidade
está ganhando cada vez mais força,
incentivando a representação dos diversos
grupos da sociedade. Para estabelecimentos
comerciais, a inclusão desses grupos - que
vai de pessoas com deficiência a idosos um dos pontos mais importantes
relacionados a isso foi à criação da lei de
acessibilidade (Lei nº 10.098), que obriga
estabelecimentos de diversos segmentos a
se adequarem para garantir o direito desses
grupos de clientes de usufruir dos mesmos
privilégios que os demais, de forma digna e
confortável. Caso o seu estabelecimento
não cumpra os requisitos da Lei, está
correndo o risco de multa e, além disso,
está perdendo a oportunidade de atender
pessoas que poderiam se tornar
consumidores assíduos do estabelecimento.
As principais exigências que afetam
empreendimentos do ramo da alimentação
são:
- Todo estabelecimento deve conter
unidades de sanitários com instalações para
PNE. A quantidade, dimensões e as
especificações dos equipamentos devem
ser conferidas na NBR-9050 para cada tipo
de edificação.
- Os estabelecimentos devem conter no
mínimo 5% do total de mesas oferecidas
acessíveis para usuários de cadeira de
rodas. O layout do local deve ser concebido
de forma que elas tenham suas alturas
adequadas, além de estarem situadas em
locais que permitam a livre circulação.
- Para o deslocamento em linha reta, o
usuário de cadeiras de rodas precisa de, no
mínimo, um espaço de 0,90 m, para
conseguir fazer o percurso com conforto. Já
para realizar manobras, é preciso respeitar
as seguintes dimensões:
•Rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m;
•Rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m;
•Rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m.
- Tanto os balcões de autoatendimento
quanto as bancadas de trabalho, devem ter
uma altura máxima que permita o alcance
de todos os clientes e funcionários, que é
de cerca de 1,15 m.
- Para as pessoas com deficiência visual,
08
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Caso seu estabelecimento
não cumpra os requisitos
da Lei, está correndo o
risco de multa e, além
disso, está perdendo a
oportunidade de atender
pessoas que poderiam
se tornar consumidores
assíduos do
estabelecimento.
Rampa de acesso – Nóz cafés e pães

Acessibilidade e espaçamento entre as mesas – Padaria e Comidaria Mosteiro

a lei prevê que os estabelecimentos
possuam exemplares do cardápio em braile,
que é a representação tátil da escrita para
cegos. Ainda não há uma legislação federal
sobre o assunto, mas vários estados e
cidades do país já possuem legislações
próprias.
- Todos os pontos de desnível do local
devem contar com rampas de acesso ou
pisos inclinados, que necessitam ter grau de
inclinação específica para cada tipologia,
que é estabelecida pela NBR-9050, para o
maior conforto dos usuários.
Esses são apenas alguns dos pontos a
serem observados em um estabelecimento
os quais, ao promover o acesso
independente e autônomo a toda
população, possibilitará que todos

Prateleiras e balcões com alturas acessíveis
Armazém Fit Store

desfrutem de bons momentos. Isso faz
parte de um bom atendimento ao
consumidor e eles frequentarão e
recomendarão o local para outras pessoas.

Parceria com o
Sebrae oportuniza
capacitação

A RT I G O

Lei Geral de
Proteção de Dados
— Por Renata Kerkhoff, Advogada (OAB-RS 59.197)
Sócia da Kerkhoff Advogados Associados e Assessora Jurídica do Sindipan-RS

A Lei Geral de Proteção de Dados lei nº 13.709/18, em vigência desde
setembro de 2020, estabelece normas e
regras referentes ao tratamento de dados
pessoais e sensíveis de terceiros (titulares
dos dados), na forma física ou eletrônica,
desde a coleta, armazenamento, compartilhamento e exclusão destes dados.
O enfoque da proteção se dá em
virtude de que, através da utilização dos
dados pessoais de consumidores, empresas passaram a analisar perfis de consumo, opinião, entre outras atividades.
Dessa forma, desde o ano de 2020 a
adequação à LGPD já está sendo exigida,
independentemente de ter ocorrido ou
não vazamento de dados.
Dados Aplicáveis
Aos dados pessoas de pessoas físicas;
quando o tratamento de dados se dá no
Brasil; quando houver oferta de bens e
serviços para indivíduos no Brasil; de

acordo com o art. 1º, toda pessoa física
ou jurídica, de direito público ou privado,
que utilize dados para finalidade
econômica, está sujeita ao novo
regramento.
Dados Não Aplicáveis
Para dados provenientes e
destinados a outros países, que apenas
transmitem pelo território nacional; uso
pessoal; uso não comercial; fins jornalísticos; acadêmicos; segurança pública.
Penalidades da LGPD
As penalidades já estão sendo
aplicadas e poderão variar entre multa
de 2% do faturamento da empresa até
50 milhões de reais, a suspensão parcial
do funcionamento do banco de dados
da empresa, até a sua regularização,
entre outras.
Dia 15/09 teremos workshop sobre
LGPD, acompanhe nas redes sociais ou
solicite informações no Sindicato.

O Sindipan, em parceria com o
Sebrae, ofereceu aos seus
associados um projeto que iniciou
em junho e terminará em
dezembro. Estão participando 10
empresas associadas. O projeto
contou o subsídio do Sindipan
(19%), Sebrae (73%) e contrapartida
das empresas (8% do valor do
curso). As consultorias estão sendo
feitas de forma remota e presencial.
Veja o conteúdo do projeto:
Programa de Indicadores (consultor
Marcos Salada); Modelagem de
Negócios (consultora Naura
Petersen); Fluxo de Caixa (consultor
Ivan Carlos Paludo); Marketing
Digital (consultora Fernanda
Zannoni); Curso Online intensivo de
mídias digitais (com o consultor
Thomas Hartmann).
O grupo neste momento está
participando das consultorias de
fluxo de caixa e marketing digital
Próximas ações: Workshop e a
Avaliação de delivery.
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I N ST I T U C I O N A L

Sindipan-RS conta com
novos serviços
Novidades são resultado do Planejamento
Estratégico da entidade, que busca oferecer
ainda mais auxílio no dia a dia das empresas.
Em abril, o Sindipan-RS iniciou o processo de criação de
seu Planejamento Estratégico, com mentoria da Heal & Co.
e participação dos associados e da diretoria da entidade.
Com o trabalho conjunto, dividido em grupos setoriais, foi
possível finalizar o Plano Comercial da entidade, que
contempla vários serviços que irão colaborar com o sucesso
do seu negócio.
Confira os novos serviços disponibilizados:
Assessorias mensais nas áreas trabalhista, consumerista,
tributária, contratual, de família e sucessões.
Ÿ Assessoria e Adequação a Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD com desconto para associados.
Ÿ Consultoria em recursos humanos e departamento
pessoal.
Ÿ Vistoria gratuita em boas práticas de fabricação e
diagnóstico em consultoria de processos.
Ÿ Desconto nos serviços de criação e geração de conteúdo
para as redes sociais mídias sociais e fotógrafo
especializado em gastronomia.
Ÿ

Abip e Sindipan realizam
campanha Pão é Nutrição
A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip),
em parceria com o Sindipan, está divulgando nas redes sociais a
campanha nacional Pão é Nutrição.
Com ela, as entidades reafirmam os benefícios do pão, suas variedades
e sabores; lembrar que ele pode ser consumido em qualquer momento do
dia, desmascarar mitos, além de trazer muita informação boa do setor de
panificação.
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AGENDA BATE-PAPO ON-LINE
ESCLARECIMENTO
DE DÚVIDAS
Com a Advogada

Dra. Renata Kerkhoff

10 DE SETEMBRO
sexta-feira

9 às 12 horas
Agende seu horário para
enviarmos o link

ESCLARECIMENTO
DE DÚVIDAS
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM
RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL

Com a Gestora de RH e DP

Vivian Santos Machado

9 DE SETEMBRO
quinta-feira

14 às 17 horas
Agende seu horário para
enviarmos o link

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Consumidor, Família e Contratos
Com as Advogadas

Dra. Helena Gil Klein
Dra. Bárbara Souza

14 DE SETEMBRO
terça-feira

9 às 12 horas
Agende seu horário para
enviarmos o link

ESCLARECIMENTO
DE DÚVIDAS TRIBUTÁRIAS
Com o Advogado

Dr. Rodrigo Pasquali

15 DE SETEMBRO
quarta-feira

Patrocínio

9 às 12 horas
Agende seu horário para
enviarmos o link

