
Caldos, sanduíches e tapioca  
 
A Divino Pão, localizada no Núcleo Bandeirantes, em Brasília, é outro exemplo de empresa 
ligada na clientela e nas tendências do setor. José Joffre Nascimento, seu proprietário e atual 
presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Brasília, participa de todas as ações 
em prol do desenvolvimento do setor. Joffre acaba de voltar da Fipan 2009, principal feira do 
setor de panificação e confeitaria do País, realizada em São Paulo, no período de 21 a 24 de 
julho, onde integrou a caravana de empresários apoiada pelo Sebrae no Distrito Federal. Ele 
comanda a Divino Pão há 14 anos.  
 
“Nossa loja colocou a produção à vista dos clientes. Desde o início, começamos a trabalhar a 
parte de lanchonete, o que não era usual em Brasília”, conta Joffre. A decoração da 
panificadora tem aspecto rústico e remete às cozinhas das avós do interior.  
 
Sanduíches, tapioca (antes de virar moda) e caldos são produtos oferecidos desde os primeiros 
dias da panificadora. “Temos espaço destinado a cadeiras e mesas para aqueles clientes que 
gostam de mais conforto do que o balcão oferece”, explica o empresário.  
 
A Divino Pão oferece café colonial, café expresso, salgados e doces para festas e coffee breaks, 
e, ainda, jantar de massas feitas na empresa, servidos pela equipe de garçons do 
estabelecimento. No período de festas juninas, a Divino Pão coloca um trio de sanfoneiros na 
loja para animar a clientela.  
 
“A equipe usa trajes típicos. Sempre comemoramos as datas especiais e promovemos 
atividades extras”, conta ele. O empresário confirma que o setor não pára de crescer e que é 
preciso continuar aprimorando produtos, atendimento e serviços. “Mais espaço também é 
necessário, mas em Brasília essa questão é difícil de resolver, por causa do traçado da cidade”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 ago. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


