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»VIVIANE FAVER

H erança de emigran-
tes portugueses, as
padarias são um dos
nichos de negócio

mais antigos do varejo brasi-
leiro. Atualmente, segundo
dados da Associação Brasilei-
ra de Indústria de Panificação
(Abip),  existem mais de 60
mil panificadoras no País, po-
rém, desde os anos 2000, o
segmento passa por uma
transformação. Hoje, mais do
que simples vendedoras de
pães, estas empresas, para
sobreviver frente à concor-
rência, passaram a agregar
outros produtos e serviços.

O presidente da associa-
ção, Alexandre Pereira, diz
que o grande desafio atual do
setor é aumentar o consumo
de pães no Brasil, que está na
faixa de 32 quilos per capita,
muito atrás de outros países
latino-americanos, como Ar-
gentina e Chile, onde as com-
pras chegam a 72 e 92 quilos
per capita, respectivamente. 

Pereira conta que o setor
de panificação também se
modernizou e ficou mais re-
quintado nos últimos anos.
Segundo ele, não há mais es-
paço para amadores, o que
obriga o empresariado a au-
mentar o mix de produtos
oferecidos nos estabeleci-
mentos. “Temos de aprovei-
tar esse bom momento para
ampliar e modernizar as em-
presas do segmento”, diz.

Segundo o consultor de ges-
tão empresarial do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Rio de
Janeiro (Sebrae-RJ), Arlinei
Carvalho, para tornar a pada-
ria rentável é preciso conhecer
a fundo seu funcionamento.
Só assim é possível adminis-
trá-lo com eficiência e se pre-
parar para enfrentar a compe-
tição no mercado. “Para admi-
nistrar bem qualquer padaria,
o empresário tem que ter co-
nhecimento e capacidade de
apurar minuciosamente os
gastos de produção”, ensina.

Investimento inicial

Para o lançamento do ne-
gócio, explica o consultor, o
empreendedor deve dispor
de capital para cobrir os cus-
tos iniciais,  como investi-
mentos fixos, capital de giro e
outros gastos necessários à
manutenção da empresa du-
rante a fase inicial. 

Carvalho também diz que
é importante fazer um con-
trole rígido de volume de ven-
das, estoque inicial, compras
de mercadorias, estoque final
e despesas operacionais.
“Com isso, o proprietário po-
derá obter melhores resulta-

dos, além de corrigir a tempo
qualquer diferença no fatura-
mento ou erro de estratégia”,
avisa o consultor.

Mais produtos e serviços

Localizada em São Conra-
do, a padaria Zona Zen nas-
ceu a partir de uma observa-
ção dos sócios Leonardo Fa-
jardo e Adriano Amarante.
Segundo Fajardo, a unidade é
praticamente única na re-
gião, com um estilo próximo
a de uma delicatessen. “Re-
solvemos ir além e monta-
mos um espaço gourmet com
produtos mais sofisticados
do que de uma padaria co-
mum. Temos pães especiais,
sem glúten, além de vários
itens importados”, conta.

O empresário prefere não
abrir o investimento inicial
feito para abertura do negó-
cio, mas conta que o retorno
veio rápido, apenas um ano
após a inauguração. Por isso,
a expansão do Zona Zen foi
algo natural, diz Fajardo, que
acabou de abrir um espaço
anexo dedicado a sucos espe-
ciais e sanduíches gourmets.

“A ideia é ampliar o públi-
co durante o café da manhã e
fins de tarde.  Recebemos
muitas famílias no café da
manhã, além de praticantes
de esportes,  devido as op-
ções de lanches naturais”,
conta Fajardo, acrescentan-
do que o números de clientes
subiu 30% em 2011 na com-
paração com 2010. “A expec-

tativa é boa este ano. Preten-
dendo aumentar o fluxo de
clientes em 60% sobre o ano
passado”, completa.

Com investimento de R$
1,5 milhão, a Brasserie Rosá-
rio, no Centro do Rio de Janei-
ro, também incorpora concei-
to similar ao do Zona Zen,
agregando outros produtos e
serviços. Além de restaurante
e padaria, fabrica seus pró-
prios pães e doces, sendo for-
necedora não só de lojas do
varejo, mas também vende
atacado para outros estabele-
cimentos, como hotéis. 

Apesar da proposta dife-
rente, o proprietário Frede-
ric Monnier conta que o re-
tor no do invest imento só
ocorreu seis anos depois da
inauguração. “Em parte, o al-
to investimento explica a de-
mora”, diz Monnier, acres-
centando que seu objetivo
ao criar a Brasserie Rosário
era oferecer uma opção de
padaria em um local  onde
não havia negócios simila-
res. “A padaria é um dos car-
ros-chefes do negócio. Nosso
diferencial é a fermentação
natural dos pães”, diz.

Em 2011, a receita da Bras-
serie Rosário subiu 10% em
relação a 2010 e,  para este
ano, a meta é crescer 20%.
Ainda assim, segundo Mon-
nier, os resultados poderiam
ser melhores. Ele diz o con-
sumo de pão no Brasil ainda
é pequeno, em qualquer ní-
vel social. “Na França, ele faz
parte da mesa de qualquer

cidadão. Aqui é só um com-
plemento”, afirma.

Franquias

Fundada em 1993, em São
Paulo, a Uno&Due trilhou um
caminho diferente de suas
concorrentes. Em 2001, ao
abrir uma unidade no Rio de
Janeiro, empresa decidiu apos-
tar no segmento de franquias
para se expandir pelo País. Ho-
je, a marca está presente em
cinco estados e, só no Rio, pos-
sui nove unidades. 

Segundo o proprietário das
lojas no Rio, Eguiberto Rissi, as
padarias vem passando por vá-
rias reformulações ao longo
dos últimos anos, com o objeti-
vo de se adaptar às necessida-
des de seus consumidores. Se-
gundo o empresário, o público
da marca é bastante variado.
“Vai do cliente tradicional, que
compra pães para o café da ma-
nhã, ao apressado que passa
pela cafeteria só para um cafe-
zinho rápido”, diz.

Acreditando na expansão do
mercado de padarias no Rio,
Rissi conta que investiu cerca
de R$ 1,5 milhão em ações de
marketing e no crescimento de
suas unidades no ano passado.
Segundo ele, o objetivo é elevar
em 40% o faturamento da lojas
em 2012 frente ao ano passado.
No entanto, ele admite que en-
traves atrapalham o segmento.
“O alto custo dos aluguéis no
Rio e a concorrência de empre-
sas informais ainda são empe-
cilhos no setor”, diz.

O pão nosso de cada 
dia ganha novas formas
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Monnier diz que, no Brasil, o consumo de pães ainda é pequeno na comparação com outros países

Um dos segmentos mais tradicionais do varejo brasileiro, as padarias se adaptaram para
sobreviver no mercado e, hoje, agregam mais produtos e serviços do que no passado
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A obra e Gilmar Masiero pode ser considerada
um guia completo sobre administração de em-
presas. O autor dedica dez capítulos aos princi-
pais temas que envolvem a área – da teoria à
prática –, permitindo aos leitoresd contextualizar
a importância da especialidade em seus diversos
aspectos. Em sintonia com as tendências mun-
diais, o livro traz ainda questões contemporâ-
neas, como responsabilidade social e ética nas
empresas, além de propostas de exercícios e ou-
tros assuntos para discussão. 
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Teoria e prática
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Oba! Sexta-feira é o Dia da Pátria.Nada de aula,nada de tra-
balho, nada de horários. Alguns irão à piscina. Outros, ao
parque.Há os que ficarão em casa ou assistirão ao desfile mi-
litar. Aí, vão ouvir ou cantar o Hino Nacional. Muitos ficarão
de boca fechada. Por quê?  Talvez pela dificuldade de com-
preensão. Escrito em ordem inversa e recheado de palavras
difíceis,o texto obriga muitos a fazerem o papel de papagaios
— falar sem entender. A coluna lhes dá um socorro. Põe os
versos em ordem direta e traduz as palavras menos comuns.
Em suma: explica a obra tim-tim por tim-tim.Vamos lá?

Letra: Osório Duque Estrada
Música: Francisco Manoel da Silva

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

(As margens plácidas (tranquilas, serenas) do Ipiranga ouviram o bra-
do (grito) retumbante (estrondoso) de um povo heroico. E o sol da li-
berdade, em raios fúlgidos (cintilantes), brilhou no céu da pátria nes-
se instante.)

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

(Se conseguimos conquistar o penhor (garantia) dessa igualdade com
braço forte, o nosso peito desafia até a morte em teu seio, ó liberdade.)

Ó Pátria amada,
Idolatrada (adorada, venerada)
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

(Brasil, um sonho intenso, um raio vívido (intenso, vivo) de amor e de
esperança desce à terra se em teu formoso (belo) céu, risonho e límpi-
do, (transparente) a imagem do Cruzeiro (constelação do Cruzeiro do
Sul) resplandece (brilha).

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza,
terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

(Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido (destemi-
do, corajoso) colosso (gigante). E o teu futuro espelha (reflete) essa
grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria ama-
da! És mãe gentil (amável) dos filhos deste solo, pátria amada, Brasil!)

Deitado eternamente em berço esplêndido
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

(Ó Brasil, florão (abóbada, cúpula) da América, (tu) fulguras (brilhas),
iluminado ao sol do Novo Mundo, deitado eternamente em berço es-
plêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo.)

Do que a terra mais garrida
teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores".

(Teus campos risonhos e lindos têm mais flores, nossos bosques têm
mais vida, nossa vida no teu seio (tem) mais amores do que a terra
mais garrida (enfeitada, graciosa).

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula:
— Paz no futuro e glória no passado.

(O lábaro (bandeira) que ostentas (exibe) estrelado seja símbolo de
amor eterno. E o verde-louro desta flâmula (bandeira) diga: paz no fu-
turo e glória no passado.)

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
verás que um filho teu não foge à luta,
nem teme quem te adora a própria morte.

(Mas, se a clava (bastão usado como arma) forte da justiça (tu) ergues,
verás que um filho teu não foge à luta, nem teme a própria morte
quem te adora.)

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Pátria amada, Brasil
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"Mais do que a mais garrida a minha pátria
tem / Uma quentura, um querer bem."

Vinicius de Moraes

Dicas de
Português
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