


A ROTINA PODE FAZER VOCÊ DESPERDIÇAR AS OPORTUNIDADES
OFERECIDAS POR ESTE PRODUTO QUE É SINÓNIMO DE MINAS
GERAIS, O PÃO DE QUEIJO. CONFIRA.

venda global da rede, a participação fica próximo
de 1%. Número menor, mas não menos expressivo.
É que, segundo o ranking da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras) de 2010, a rede São
Jerônimo faturou R$ 38,2 milhões. São R$ 382 mil
vendidos só em pão de queijo!

"É um produto que vende bem", confirma o di-
retor da empresa, Jerônimo Pereira Machado. "É o
carro-chefe da padaria, o produto que mais vende,
depois do pão francês". Mesmo com boas vendas no
dia-a-dia, nos finais de semana e em feriados, o pão
de queijo do São Jerônimo tem maior procura ainda.

São 3 mil quilos de pão de queijo assados por
mês, nas cinco lojas. Em que parte do dia? "liiih,
toda hora! De hora em hora", comemora Machado,
que tem a justificativa imediata para tamanha de-
manda. "É que temos um produto bem-diferencia-
do da concorrência e a preço acessível". Noventa
e nove por cento do produto são feitos na própria
loja; a outra parte é adquirida da indústria.

Desde que foi inaugurada dez anos atrás, a loja
"2", do Carrossel Supermercados, em São Lourenço,
nunca mudou de tamanho, mas a venda de pão de

queijo triplicou e, pode-se dizer, não está mais caben-
do na loja, de 14 caixas. Das 8 horas às 18 horas, são
assadas até cinco fornadas do produto para atender a
uma clientela que briga por essa delícia da loja.

São preparados para as três lojas da empresa,
incluindo mais uma unidade em São Lourenço e
outra na vizinha Caxambu, cerca de 30 quilos de
massa por dia. Pareceu pouco o número? E é. "Po-
deríamos vender o dobro, mas a nossa estrutura já
ficou pequena", conta a encarregada de padaria e
confeitaria da loja, Eline Braga.

Muitos
supermercados, como

o Verdemar, em BH,
exploram a tradição
do pão de queijo de

várias formas: em
suas padarias, com
várias fornadas por

dia e no setor de frio,
congelado, pronto para

ser levado e assado
em casa

as cinco lojas da rede São Jerônimo, de
Passos, 20% do faturamento da seção de
padaria vêm da venda de pão de queijo. Na
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JNTONIA COM O MERCADO [PAO DE QUEIJO]

Importantes
marcas estão
retomando sua
participação
no mercado
e levando
as tradições
de Minas às
mais distantes
regiões do Brasil
e também ao
exterior

Segundo ela, a empresa vai investir no aumento
da padaria para aumentar a produção e melhorar
o espaço que "já está apertado". 0 forno já não
comporta tanta demanda mais. "Se Deus quiser,
até final do ano vamos fazer uma reforma porque a
gente já está perdendo vendas", diz Eline. Ela prevê
que as vendas devem crescer em, pelo menos, o
dobro, com o aumento da produção. A matemática
é fácil. Falou que é pão de queijo no Carrossel, tudo
o que produz se vende.

Na terra do zebu, o pão de queijo não poderia
deixar de fazer sucesso também. Ainda que não te-
nha conseguido ser o destaque da padaria, nas três
lojas da Zebu Carnes, em Uberaba, são vendidos
cerca de 730 quilos de pão de queijo por mês. O
diretor da rede, Matusalém José Alves, não calcula
qual tem maior saída, se o próprio, da padaria, ou
se o que é fornecido por indústrias, já que o se-
gundo entra na contabilidade da seção de frios e
congelados.

Certo é que, nas lojas Zebu Carnes, o produto re-
presenta 0,33% do faturamento da padaria. Número
que parece baixo, mas que é explicável. "É porque
aqui os assados também são contabilizados como
da padaria", justifica Alves, que tem serviços de co-
mida pronta na loja. "Numa padaria convencional,
esta participação deve ser de 1%", calcula.

"O grande segredo é o que a gente sempre fala
para todo lado: é ter queijo". Esse cuidado defendido
pelo gerente comercial da empresa, Edward Soares,
faz do Verdemar uma referência em pão de queijo, em
Belo Horizonte. Não é raro ouvir a propaganda "boca
a boca" de consumidores pela cidade, ressaltando a
qualidade do produto encontrado nas cinco lojas da
rede, quatro na Capital e uma em Nova Lima.

Segundo Soares, o segredo para se produzir uma
iguaria de qualidade diferenciada está no conjunto da
mistura do produto, com queijo selecionado (que ele
nunca vai dizer qual é) adicionado à constante pre-
ocupação com o conforto do cliente. Esse conforto
está no fornecimento do produto congelado, pré-as-
sado e assado, pronto para o consumo.

0 pão de queijo pré-assado, leva em média 10
minutos para ficar pronto na casa do cliente. Soares
lembra que este já passou daquele período "mais
crítico" em que ocorrem os maiores erros para as-
sar o produto em casa. A fase de pré-assado leva
cerca de 30 minutos em fornos industriais, o que
elimina o risco de erros nos dez minutos finais que
completam os 40 gastos para o produto ficar total-
mente pronto para o consumo.

Todo o pão de queijo consumido no Verdemar
é produzido na indústria própria, que fica nas insta-
lações da empresa, na unidade do bairro Sion. Lá,
são produzidas 12 toneladas por mês do produto,
que gira a cada 40 minutos em média na padaria.
"Não existe um padrão especial de vendas por lojas
e por dias da semana, mas nas vésperas do jogo do
Brasil (estreia da Seleção na Copa de 2010, contra
a Coreia do Norte, dia 15 de junho), por exemplo,
foi uma procura surpreendente. Houve cliente que
levava 10,15 quilos", disse Soares. "Foi uma coisa
que não estava prevista".

0 campeão da procura, contabiliza Soares, é o
congelado, com cerca de 60% das vendas, seguido
pelo assado e o pré-assado, que dividem a prefe-
rência de compra com 20% cada. A maior procura
durante a semana é a partir da quinta-feira, chegan-
do ao ápice no sábado e no domingo. Durante o dia,
a maior saída é pela manhã, e a partir das 16h.



Com a autoridade de quem está na cabeça do
consumidor belo-horizontino, o pão de queijo do
Verdemar segue algumas receitas básicas. Umas
divulgadas, outras jamais. "A dica que eu posso dar
é que atenda ao consumidor com qualidade, princi-
palmente com um produto que é a cara de Minas
Gerais", disse Soares. "Já são seis anos que a gen-
te ganha como o melhor (pão de queijo da cidade
pelo júri da revista Veja 'Belo Horizonte') é porque a
gente faz esse trabalho com o produto".

0 mix deve
conter também
alternativas para
o consumidor
que quer preparar
seu próprio pão
de queijo a partir
de uma mistura
pronta

nes ressalta que o pão de queijo é um poderosos
aliado na prestação de serviços dos supermercados
de vizinhança. "É um produto que a dona-de-casa
precisa para um lanche rápido pela manhã, para o
filho que vai para a escola, por exemplo".

Na loja do Carrossel, a massa é preparada pela
manhã. Logo em seguida, uma fornada fica pronta
às 8 horas. Daí em diante, a demanda só cresce.
Mais uma fornada sai às 14 horas, outra às 15h, às
16h, 17h e outras mais, se o cliente assim desejar.
"Muitas vezes temos de assar mais pães por volta
das 17h30, diz Eline.

Os principais clientes são funcionários de es-
critórios, lojas, enfim trabalhadores em geral que,
durante o horário comercial, estão muito próximos
à loja. A estimativa de Eline é que cerca de 70% a
80% das vendas sejam feitas no período da tarde.

Eline sabe muito bem como pegar o cliente:
pela beleza e aroma do produto. Para fazer esse
sucesso que alcançou, ela dá uma velha, mas im-
portante dica: "Tem gente que vem comprar pão
francês, mas quando a gente solta uma fornada de
pão de queijo novinho, não resiste e pede alguns
também".

Atualmente, além do próprio produto, o Car-
rossel, segundo Eline, vende "umas duas ou três",
marcas de terceiros. Essas não são assadas na loja.
Fazem parte da seção de frios e congelados, e en-
tram no carrinho de compras para ser assados na
casa do cliente.

Esse volume adquirido de terceiros, no entanto,
tende a diminuir até acabar. Não é que o cliente não
terá mais pão de queijo nas lojas do Carrossel. Pelo
contrário, a empresa deve investir na produção e na
embalagem, para ser vendido também congelado.
"A expectativa é de dobrar a nossa capacidade de
produção e fazer o produto para a pessoa assar em
casa", disse, empolgada, a encarregada de padaria
e confeitaria do Carrossel.

Com menor impacto, mas nada desprezível, ou-
tro mercado que deve acelerar os investimentos do
Carrossel é o segmento de eventos. Como cidade
turística e sempre movimentada por congressos e
outras acontecimentos corporativos, a empresa,
eventualmente, fornece pão de queijo também
para coffee breaks nesses eventos.

Não adianta desenvolver um produto de ótima
qualidade, se o consumidor não tomar conheci-
mento dele. Jerônimo Machado, do São Jerônimo,
lembra que a empresa faz um trabalho muito bem-
-feito há vários anos. Daí a procura pelo produto de
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Independentemente do quanto representa em
faturamento, o diretor do supermercado Zebu Car-

Isso significa que, apesar da boa saída durante
todo o dia, a maior demanda é para acompanhar
o cafezinho.

Nesse horário de pico da demanda, há quem se
valha até de reservas para garantir o lanche. "Tem
gente que liga e pede para reservar, porque sabe
que se for esperar até chegar à loja, nada encon-
tra", relata a encarregada.



alta qualidade. No entanto, ele ressalta que é preciso
divulgar o produto nos jornais de oferta, por exemplo.

Eline, do Carrossel, de São Lourenço, também dei-
xa uma dica que não pode ser desprezada. "0 que vale
também é um produto bem-embalado, bem-apresen-
tável, por que o que chama a atenção é o visual. Um
pão todo torto, feio, ninguém quer levar".

0 diretor do Zebu Carnes Matusalém Alves também
faz sugestões. "Tem de ter muito cuidado com a quanti-
dade que vai fazer, porque é um produto perecível", aler-
ta. Ele lembra que o produto que é assado pela manhã
não serve mais para o período da tarde, porque pão de
queijo tem de ser novinho.

Afinal, a dúvida não é de hoje. 0 pão de queijo ven-
de mais porque é quentinho, ou é quentinho porque ven-
de mais? Não se sabe. Mas o certo é que ele contínua
vendendo. E como vende!

0 pão de queijo
acompanhado

de um café feito
na hora é uma

combinação
que encanta os

consumidores
mineiros desde

os tempos
coloniais
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