
Padaria Saint Germain é ‘Top 30’ por valorizar funcionários e apoiar a comunidade  
 
“Quando as pessoas se questionam sobre o que é responsabilidade social, pensam logo em 
alguma ação externa, mas o principal foco deve ser o funcionário. Se eu conseguir dar uma 
condição de vida decente para ele, vou ter feito a minha parte”. É com essa filosofia que Heitor 
Cortes Neto, sócio-proprietário da Padaria Saint Germain, de Curitiba (com filial em São Paulo), 
direciona a perspectiva de seu negócio no campo social. Indicada durante seis anos consecutivos 
pela Revista Padaria como uma das 30 melhores do setor no País, a Saint Germain enfatiza em 
seus treinamentos a valorização humana.  
 
Os funcionários participam de diversas atividades internas, tendo contato com vários profissionais 
sobre questões problemáticas na moderna vida urbana. Alguns temas abordados de forma 
recorrente são as doenças sexualmente transmissíveis, o alcoolismo, a gravidez precoce e o risco 
de acidentes. As palestras são ministradas por pessoas ligadas às áreas em questão – médicos, 
bombeiros e, no caso do alcoolismo, por voluntários dos Alcoólicos Anônimos.  
 
Zélia Aparecida Sales, que trabalha há dez anos no almoxarifado da padaria, garante que os 
treinamentos trazem informações que, muitas vezes, estavam distantes dos funcionários. “Vim de 
uma cidade pequena, não sabia muitas coisas e tive cursos que me ajudaram muito, por exemplo, 
a saber como tratar as pessoas. Além disso, esse aprendizado colabora no trabalho e no dia-a-
dia”.  
 
Neste ano, a Saint Germain realiza um estudo em parceria com o Sesi para fazer uma avaliação 
dos funcionários sob aspectos materiais e espirituais – escolaridade, grupo étnico, hábitos (se 
fumante ou não, por exemplo) e condições de vida. Esse levantamento será vital para definir, de 
acordo com as demandas dos funcionários, quais temas serão discutidos nos treinamentos e 
campanhas internas.  
 
A Saint Germain também deu início a um projeto conjunto com psicólogas da Faculdade Tuiuti, do 
Paraná. Elas estabelecerão um plano de ação, a partir das deficiências apontadas pelo estudo do 
Sesi, para trabalhar a auto-estima dos funcionários. “Se eles estão motivados, vão produzir e 
trabalhar melhor”, acredita Heitor.  
 
Outro ponto da política interna da organização se refere ao processo de seleção de pessoal, em 
que os candidatos negros têm preferência. A padaria busca também acompanhar de perto o 
desenvolvimento profissional de seus funcionários, fazendo auditorias e avaliações periódicas. 
Aqueles que se mostram comprometidos com o trabalho da empresa têm direito a um bônus 
semestral. A intenção é que todas as atividades em curso nas padarias de Curitiba também 
passem a ser aplicadas na filial de São Paulo.  
 
Apoio às comunidades carentes da região faz parte das ações de responsabilidade social da Saint 
Germain  
 
As sobras de alimentos da Saint Germain que ainda estão em boas condições de consumo não vão 
para o lixo. Há oito anos, depois de uma mudança na cultura interna, a padaria passou a doar as 
sobras – sempre com o cuidado de embalar corretamente – aos doentes carentes que já saíram 
do Hospital Leprosário, na cidade de Piraquara (a cerca de 12 km de Curitiba), e para um asilo. 
São mais de R$ 80 mil por ano em alimentos. “Essa ajuda é muito bem-vinda, pois os pacientes 
com hanseníase (lepra) não conseguem emprego e a pensão que recebem é pequena”, conta a 
irmã Inês Wiggers, do Hospital.  
 
Para ampliar a ajuda às comunidades carentes, a padaria estabeleceu uma conta de doação, para 
a qual direcionou R$ 11 mil para as ações em 2002. São entregues aproximadamente 90 quilos de 
leite em pó por semana e 50 cestas básicas mensais para a cidade de Itararé, no interior de São 
Paulo.  



Outros apoios, mais esporádicos, como patrocínio de atividades culturais da cidade e auxílio a 
formaturas, também são realizados. Segundo Cortes Neto, outros dois hospitais da região foram 
adotados. “A minha empresa é pequena, mas todos podem destinar uma verba de acordo com a 
sua possibilidade. Tiramos do lucro para participar da comunidade”, completa.  
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