
DC IC O M É RC I O  | Sexta-feira, 13 de abril de 2007A8

PADARIAS

PANIFICAÇÃO Em 2006, indústria da panificação cresceu 6,9% e aumentou o consumo de pão por habitante

Padarias ampliam lucro adotando auto-serviço

k FEIJÃO COM ARROZ

«Hoje não sobrevive no
meio quem fica no pão
e leite e, sim, quem
traz inúmeros serviços
e diferenciais para os
diferentes clientes»
REGINA MARTINS
DONA DA PADARIA BOULEVARD
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Adoção de um modelo em que o cliente faz
compras sem a necessidade de atendentes
eleva as margens de lucro das empresas do setor

A indústria brasileira de pani-
ficação gera cerca de 2,1 mi-
lhões de empregos no Brasil,
600 mil diretos e 1,5 milhão
indiretos. Em virtude das mu-
danças ocorridas no setor nos
últimos anos, em que o auto-
serviço ganhou espaço e im-
pulsionou o crescimento das
padarias, o faturamento médio
anual, que ficou em torno de
R$ 24 bilhões na última déca-
da, alcançou R$ 30 bilhões em
2006, de acordo com estima-
tivas da Associação Brasileira
da Indústria de Panificação e
Confeitaria (Abip).

Diariamente, 40 milhões de
pessoas visitam as 52 mil pa-
nificadoras existentes em todo
o País.

Cerca de 10% do que é con-
sumido de alimentos no Brasil
correspondem a produtos pa-
nificados, também de acordo
com dados da Abip.

De todas as regiões do Bra-
sil, o sudeste possui a maior
quantidade de padarias: 43 %
do total. Em seguida vem a re-
gião nordeste com 24% e a sul
com 22%. A região centro oes-
te possui 7% de todas as pa-
darias do Brasil e a norte so-
mente 4%.

O consumo de pão por ha-
bitante chega a 33,11 quilos
por ano. Em relação as regiões,
o consumo é mais alto no su-
deste, onde cada habitante
consome 40 quilos por ano.

Panificação gera
mais de 2milhões
de empregos

são paulo

O auto-serviço está ajudando as
padarias a aumentar seu fatura-
mento e elevar as margens de lu-
cro do negócio. Em 2006 a indús-
tria de panificação foi responsá-
vel por 2% do Produto Interno
Bruto nacional e registrou cresci-
mento de 6,9% nas vendas sobre o
ano anterior segundo levanta-
mento da Associação Brasileira
da Indústria de Panificação e
Confeitaria (Abip).

“Estecrescimento ocorredevi-
do a inflação muito baixa, pelo
movimento cada vez mais solidi-
ficado que ocorre entre padarias,
o chamado consumo de vizi-
nhança e principalmente devido
aos auto serviços encontrados
nas padarias”,explica oconsultor
de negóciosespecializado empa-
nificação, Carlos Rocha.

Auto-serviço
As vendas a partir de modelos de
auto-serviço(em queo clientefaz
as compras sem a ajuda de fun-
cionários) chegam a representar
até 18% do faturamento das em-
presas, segundo Rocha.

O conceito do auto-serviço,
surgiu no México e hoje, é muito
forte em Belo Horizonte, cidade
que tem mais empresas que ade-
riram ao sistema no País.

Estudostécnicos doServiçode
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas de São Paulo (Sebrae-SP)
desenvolvidos especificamente

para panificadoras mostram que
a adoção do auto-serviço exige
adaptações por parte dos empre-
sários para gere os resultados es-
perados.

O primeiro deles é a maneira
como os produtossão apresenta-
dos aos clientes. Outra questão
relevante éa excelênciaem higie-
ne e limpeza, que faz toda a dife-
rença aos olhos dos clientes.

E por fim, investir em novas
tecnologias e processos de pro-
dução também é fator determi-

nante para que as empresas regis-
trem crescimento a taxas acima
das do mercado.

Vizinhança
O aumento do comércio de vizi-
nhança é outro dos fatores que
tem ajudado as padarias cresce-
rem.SegundoRocha, aparcelado
consumo das pessoas feito na vi-
zinhança de onde moram tem
crescido, influenciando os negó-
cios de panificação.

Hoje, segundo o consultor, os
grandes varejistas estão perden-
do faturamento para o comércio
local. “Há aproximadamente 10
anos, as pessoas faziam estoques
de alimentos em suas casas, hoje
não mais” explica. Em média um
consumidor entra na padaria 14
vezes ao mês contra 4 em super-
mercados.

“O crescimento das padarias
também pode ser medido pela
variedade de produtos, princi-
palmente os chamados confeita-
dos, que hoje vemos com fre-
qüência nas prateleiras das pada-
rias”, explica.

Até 1993 o pão francês era res-
ponsável por 95% das vendas na
maioria das padarias do país, en-
quanto os 5% restantes eram re-
sultantes do comércio dos cha-
mados produtos com valor agre-
gado, como pães folheados e do-
ces. Hoje a venda do pão francês
corresponde a 75% do total, e os
produtos mais elaborados já re-
presentam 25% das vendas.

Padarias
Milton Guedes, dono da panifica-
dora Galeria dos Pães, em São
Paulo, informa que está bastante

animado com as vendas dos pri-
meiros três meses do ano.

“Nosso crescimento nos meses
de janeiro, fevereiroe março ficou
em torno de 20%, maior do que o
registrado no ano passado”.

Serviços debuffetde sopas, que
ajudaram a fazer a fama
do estabelecimento,
além do serviço de for-
necimento de alimentos
para eventos, ajudaram
a alavancar as vendas.

Regina Martins pro-
prietária da Padaria
Boulevard, que fica no
bairro de Moema, na ca-
pital paulista, diz que durante as
férias(dezembroe janeiro)omo-
vimento não foi muito bom, pois
a maioria dos moradores da re-
gião sai em viagem. A partir de
março o movimento voltou ao
normal, e as vendas de sanduí-
ches de metro e de refeições sur-
preenderam. “Hoje não sobrevi-
ve no meio quem fica no pão e lei-
te, esim quem trazinúmeros ser-
viços e diferenciais para os clien-
tes”, ressalta a proprietária.

A Panificadora Dona Deôla, de
Flávio Delnero, vem crescendo de
forma consistente nos últimos
anos. Hoje o grupo tem 4 unida-
des em São Paulo, e seus lucros
vêm principalmente de 3 áreas:
eventos, vendas corporativas e
uma cafeteria no Hospital Sama-
ritano. Delnero prefere não reve-
lar o faturamento do negócio,
mas dizque estácontente comos
resultados. “Estamosinvestindo”,
diz.

Propan
Empresários interessados em

melhorar a administração de seu
negócio, adotando práticas mais
modernas de gestão podem pro-
curar os serviços do Programa de
Apoio à Panificação (PROPAN),
desenvolvidopelaAbip epelaAs-
sociação Brasileira da Indústria

de Trigo (Abitrigo).
O programa oferece

às padarias consultorias
e treinamentos, organi-
zadospelo InstitutoTec-
nológico da Panificação
e Confeitaria - ITPC.

O Propan possui
atualmente cerca de 2.
700 empresários e mais

de 20 mil colaboradores envolvi-
dos em seus programas.

Cerca de 83% das empresas
participantes do programa me-
lhoraram sua rentabilidade, en-
quanto 75% aumentaram suas
vendas.

O faturamento dessas empre-
sasé34,2%mais altoqueamédia
brasileira. Das 468 empresas
atendidas em 2006, foram levan-
tados os seguintesresultados: au-
mento de 10,8% nas vendas;
acréscimo de3,7% nouso defari-
nhade trigo;aumentode 4,6%na
clientela; crescimentode 5,9%no
tíquete médio; aumento de 4,87%
na produtividade.

As padariasparticipantes tam-
bém foram responsáveis pela ge-
ração de 280 novos postos de tra-
balho.

helio nicioli

Flávio Delnero

k CRESCIMENTO

«Nosso crescimento nos
meses de janeiro,
fevereiro e março
ficou em torno de
20%, maior do que o
do ano passado»
MILTON GUEDES
DONO DA GALERIA DOS PÃES

CENTROS DE COMPRAS

de, Richards, Werner Coiffeur e Bob’s; portuguesas,
como a grife de acessórios Parfoise a De Luxe; e tem
como âncoras oito salas de projeção de uma cadeia
internacional de cinema e o moderno supermerca-
do Shoprite, que faz parte de uma rede de lojas
sul-africana. O Belas Shopping tem estacionamento
para 900 veículos simultaneamente.

“Esta é a primeira incursão da Enashopp fora do
Brasil.O nossograndedesafiofoi desenvolveropro-
jeto comercial de acordo com a necessidade da cida-
de e da população de Luanda”, explica Rezende.

Outro ponto de relevância, ressalta o diretor, é o
trabalho que foi desenvolvido pela Enashopp atra-
vés do seu comitê técnico.

“O rigoroso trabalho da nossa equipe certifica a
qualidade de todas as lojas como excelente”, come-
mora ele.

DécioSilva,da HOGI,afirmaquena fasedecons-
trução, as obras empregaram mais de mil pessoas e
com a sua inauguração, o Belas Shopping gera, ini-
cialmente, 950 empregos diretos e 2,5 mil postos de
trabalho indiretos.

André Portela, diretor de Contrato da Odebrecht
Angola comemora o lançamento. “A Odebrecht atua
no mercado angolano há mais de duas décadas e
vem intensificando seus investimentos no país por
acreditar no seu potencial”, ressalta.

panoramabrasil

Empreendimento recebeu
investimento de US$ 35 milhões; lojas
brasileiras marcam presença

SHOPPING CENTERS

Primeiro shopping de Angola recebe
50mil visitantes no fim de semana

são paulo // No primeiro fim de semana após a sua
abertura, o primeiro shopping center de Angola, o
Belas Shopping, recebeu 50 mil visitantes, surpreen-
dendo as expectativas projetadas. O empreendi-
mento,resultado deinvestimentodaordem deUS$
35 milhões, é localizado na zona de Talatona, ao sul
da capital Luanda.

O Belas Shopping tem como investidores a H O
Gestão de Investimentos (HOGI), empresa angola-
na com 70% de participação acionária, e a Odebre-
cht Angola que, além de ser a construtora do empre-
endimento, detém 30% do negócio. O Belas Shop-
ping marcou a chegada a Angola da indústria de
shopping centers.

A Enashopp administradora do Shopping Barra,
Salvador Trade Center e Suarez Trade Center, em
Salvador, foi a responsável pelo planejamento, co-
mercialização eimplantação doshoppingangolano
e é quem administra e opera.

O sócio diretor da Enashopp, Edison Rezende,
afirma que o empreendimento terá 100 lojas, entre
marcasbrasileiras comoaEllus,Green, MundoVer-

INDICADORES

Cesta básica sobe 1,15%
em março em São Paulo
são paulo

O valor da cesta básica do paulis-
tano apresentoualta de1,15% em
março em relação a fevereiro,
mostrou pesquisa divulgada hoje
pela Fundação Procon-SP, reali-
zada em convênio com o Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).

De acordo com o levantamen-
to, o preço médio passou de R$

212,10 em 28 defevereiro, para R$
214,54 em 30 de março.

No ano, a cesta básica recuou
0,35% (base em 28 de dezembro
doanopassado) e,nosúltimos12
meses, a queda registrada foi de
3,39% (base 30 de março de 2006).

Segundo os dados da pesquisa
divulgada, o grupo Higiene Pes-
soalpuxoua altaverificadanope-
ríodo, com aumento de 2,66%, se-
guido por Alimentação, que teve

um crescimento de 1,09% e, na
terceira colocação, o grupo Lim-
peza com elevação de 0,29%.

Dos trinta e um produtos pes-
quisados pelo Procon-SP, 18
apresentaram alta 11 diminuí-
ram de preço e dois permanece-
ram estáveis.

A maior variação domês foi re-
gistrada pela batata, que subiu
43,18% em março.

De acordo com os técnicos da
fundação, o aumento pode estar
associado auma retraçãoda ofer-
ta, por causa da retirada maciça
dos produtos do mercado.
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