
Da cozinha sobe um cheiro familiar de bo
lo e, de repente, v o c ê se distrai. Bate uma 
saudade que n ã o é de nada específ ico. É de 
tudo. Do bolo da a v ó , de um b i s t r ô char
moso naquela viagem, de um papo bom 
num café de Paris. O clima na Julice Bou
l a n g è r e , uma padaria artesanal paulistana 
com um pequeno café anexo e pães quen
tes feitos na hora, é de puro aconchego. 
Trata-se de um lugar para escolher o que co
mer sem pressa, de olho nas embalagens bo
nitas e nas atendentes sorridentes. São 48 
diferentes tipos de pães, todos artesanais, 
com preços que v ã o de R$ 0,80 a R$ 8. Mistu
ra de Europa cosmopolita com casa do inte
rior, a padaria reflete a t rajetór ia de sua pro
prietária. M o ç a de Ribeirão Preto, que obser
vava a mãe assar bolinhos no final da tarde, 
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Julice Vaz, a boulangère (nome 
francês para especialista em pani
ficação) em questão, estudou le
tras e filosofia, especializou-se nas 
sutilezas literárias de Oscar Wil
de, viajou um bocado e aprendeu 
a fazer pães nos Estados Unidos 
e na Bretanha, norte da França. 
Sempre que pode, ela viaja para 
outros países e trabalha em outras 
padarias — em 2012, vai estagiar 
na Holanda por duas semanas. 
Sua maneira suave de gerir os ne
gócios é uma extensão do seu jeito 
de ser. Rosto doce, voz baixa e uma 
calma de Caymmi são alguns dos 
traços marcantes dessa ex-pro
fessora de inglês de 42 anos, ca
sada, dois filhos (de 13 e 5 anos), 
que só descobriu há seis avocação 
para botar a mão na massa. "Eu 
comecei mais velha nessa profis
são, com experiência de vida. Já 
tinha aprendido o que é priorida
de, o que não é, e como conseguir 
o que quero da melhor forma", diz. 
Nos negócios é firme, mas também 
conciliadora. Faz tudo de maneira 
calma e calculada. 

Quando bateu aquela crise "pre-
ciso-mudar-de-vida" que acomete 
quase todos nós, aos 35 anos, Juli-

ce parou de dar aulas de inglês e foi 
investir numa nova formação. Não 
economizou. Estudou gastrono
mia no San Francisco Baking Ins-
titute, fez um curso de confeita
ria em Chicago e um MBA em ges
tão na Fundação Getulio Vargas, 
em São Paulo. O início do negócio 
foi gradual, como ela gosta. Para 
testar as receitas, montou uma 
cozinha industrial dentro de ca
sa. Depois, contratou funcioná
rios jovens, ainda sem experiên
cia, que treinou ao seu estilo. Com 
a empresa já funcionando, em 2011, 
começou vendendo para merca
dos finos, como o Empório Santa 
Maria e a Casa Santa Luzia. Como 
ponto, escolheu a Vila Madalena, 
bairro boêmio de São Paulo. Com
prou uma casa, demoliu-a e fez ou
tra, com a atmosfera aconchegan
te que tinha imaginado. Por fim, 
chamou uma agência para criar a 
linguagem visual da marca. Assim, 
um pouco por intuição, outro tan
to pelo foco preciso, a chef cons
truiu o que os especialistas apon
tam como a essência de todo bom 
negócio: a identidade. 

Além de dar o nome e a cara 
a tudo no lugar, Julice gosta de 

mostrar o sorriso discreto a to
da hora no salão, puxando pa
po com os clientes, recebendo 
críticas, sugestões e, quando dá, 
atendendo a pedidos especiais. 

A ideia é fazer o cliente se sen
t i r em casa. "Somos muito ati
vos nas mídias sociais", afirma 
o gerente da boulangerie, Julian 
Lopes, 32 anos. Eleja lidava com 
monitoramento de redes sociais 
quando foi chamado por Julice 
para trabalhar com exclusivida
de para a casa, cuidando de tudo 
o que se referia a atendimento — 
tanto na internet quanto no sa
lão. Lopes é t ambém o respon
sável pelo site da empresa: en
tre as melhores sacadas, está a 
área em que os frequentadores 
podem publicar suas fotos. São 
imagens que traduzem com per
feição a identidade do lugar — 
um detalhe das flores, do café, 
de um chapéu, de um pão. 

Nos bastidores do negócio, o 
clima também é acolhedor. "Na 
cozinha, sou assertiva, digo o que 
quero, mas também brinco, falo 
bobagem", diz Julice. "Gosto de 
manter uma relação de amizade 
com os funcionários." O clima le
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ve, diz, aumenta a produtividade. 
"Já tive uma funcionária que me 
substituía na minha ausência e era 
uma menina ligada no 220, mui
to estressada. Quando ela estava 
presente, a produtividade baixa
va. Ela acabou saindo." A paciên
cia é uma das virtudes de Julice. 
"Ela é um doce, fala com a gente 
de uma maneira calma, didática", 
diz Eliane Fernandes, 27 anos, sua 
confeiteira há cinco, desde os tem
pos da cozinha experimental. 

A fórmula tem se mostrado efi
ciente: desde que abriu a boulan-
gerie, Julice não vende mais para 
os mercados. Ela não fala quanto 
investiu ou qual o seu faturamen
to, mas diz que o retorno previs
to para o primeiro ano do negó
cio foi alcançado em apenas seis 
meses. Em breve, ela deve inau
gurar uma nova loja, talvez num 
shopping. Julice planeja abri-la 
em um destes três bairros: Higie-
nópolis, Campo Belo ou Jardins. 
Em qualquer um desses lugares, 
se depender da vontade dela, o 
cliente vai provar um pãozinho, 
abrir um sorriso, quem sabe lem
brar de um momento bom. E vai 
se sentir em casa. 

Liberdade para inovar 
"Fiz um MBA em gestão 
voltado para grandes 
empresas. Agora vou 
começar um curso 
online em Berkeley. 
Quero aprender o modo 
de gerir americano. Eles 
são mais criativos nos 
negócios, dão liberdade 
para as pessoas terem 
ideias novas. Eu dou 
liberdade, mas acabo 
eu mesma criando. 
Quero estimular mais 
a inovação entre os 
confeiteiros", diz Julice. 

Professor particular 
"Tenho aprendido 
muito com meu 
marido, Márcio Vaz, 
que é administrador de 
empresas e tem uma 
empresa de Tl. Ele cria 
planilhas específicas 
para mim e me ensinou 
muito mais sobre 
business do que todos 
os cursos que eu fiz." 

Trocando as bolas 
"É importante que 
os funcionários 

conheçam todas as 
áreas da empresa. Um 
atendente do salão, 
por exemplo, pode 
passar um período 
na produção. Ele vai 
ganhar aprendizados e 
terá mais argumentos 
na hora de vender. 
A loja não abre 
aos domingos, os 
atendentes t ê m folga. 
Quem trabalha na 
produção se reveza 
aos domingos." 

De braços abertos 
"Meu cliente sabe 
que vai me encontrar 
na loja. Ele pode 
me chamar e fazer 
pedidos especiais, e 
sabe que vou tentar 
atender. Assumo a 
mesma atitude com 
os funcionários. Chego 
às seis horas e fico 
fazendo pães até 
o meio-dia. Depois 
vou tomar conta do 
negócio. Fico muito 
próxima de todos, 
vendo, corrigindo, 
acompanhando." 

Postura de chef 
"Hoje, ser chef virou 
algo glamouroso, as 
cozinhas estão cheias 
de egos. Não é o nosso 
caso. Fui professora 
por muitos anos, meu 
objetivo é sempre 
conseguir o melhor da 
pessoa que trabalha 
para mim. Você tem de 
aprender a lidar com 
cada funcionário, saber 
como ele produz." 

Identidade própria 
"A maioria das 
padarias não busca 
sua identidade. 
Poucas trabalham 
nesse estilo artesanal. 
Encontrei um nicho 
pouco explorado." 

Aprender, sempre 
"Toda vez que eu viajo, 
visito padarias. Vou 
passar duas semanas 
em padarias do norte 
da Holanda. Já veio 
gente de fora treinar 
comigo. Trocamos 
conhecimentos. Estou 
sempre aprendendo." 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 281, p. 28-31, jun. 2012.




