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A alimentação
fora do lar
transformou os
antigos
estabelecimentos
que só vendiam
pão. Os
estrangeiros já
copiam a ideia.
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Dicas para o
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pas e outros produtos.
A criação de áreas para café, restaurantes, lanchonetes,
produtos assados na hora,
além de novos produtos e variações de receitas vem fazendo com que as padarias se tornem "centros gastronômicos", capazes de receber e suprir os clientes em vários de
seus momentos de compra.
Claro que o pão continua a ser
o centro dos negócios das padarias, quase metade do negócio, R$ 27,6 bilhões do total
de R$63 bilhõesem vendas no
ano passado. Diversificar é
apenas uma evolução natural
e não, necessariamente, uma
subversão do ramo.
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o fim deste ano,
quando o setor de
panificaçãofizeras
contas, terá crescido algo em torno de 10%, isto
é, um faturamento de quase
R$ 70 bilhões. Não será surpresa: desde 2007 as padarias
vêm crescendo acima de dois
dígitos - no ano passado, o
crescimento foi de 11,88%,
segundo o Instituto Tecnológico ITPC, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), por meio de pesquisa com mais de 1.200
empresas. Boa parte desses
bons números as padarias devem ao Food Service.
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Não tenha medo da
grande padaria. Se
esses estabelecimentos
podem fazer pão e atrair
clientela, você,
pequeno comerciante,
também pode. Com
poucos equipamentos e
um investimento de não
mais de R$40 mil, é
possível montar uma
pequena loja que faz
cerca de 5 mil pães por
dia, ou 250 quilos. Com
propaganda(pode ser
boca-a-boca) e bons
produtos, é possível
faturarR$ 2.000 pordia,
R$ 60.000 por mês. Não
é um bom negócio?
O importante é
encontrar um bom
ponto, o que nem
sempre éfácil. Mas
imagine uma pequena
lojinha de bairro, um
canto de galeria ou
pequeno shopping. Se o
empreendedor já é
dono de um mercadinho
de bairro, tem meio
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"Antes, cada comérciotinha
uma única área de atuação e
uma limitação na linha de produtos. Hoje, temos padarias
dos tipos tradicional, artesanal e com forte serviço em alimentação. Quem vende pão
nãoconcorresó com padarias,
mas também com mercados e
lojas de conveniência", explica Rodrigo Palermo, consultor
doSebrae-SP.

ce. No Nordeste, por exemplo,
as padarias já estão oferecendo bolos de batata, milho e
macaxeira, bem como pães e
doces temáticos de olho na
Copa do Mundo de 2014. De
acordo com o departamento
de gestão de projetos industriais do Sebrae-CE, durante a
Copa do Mundo, serão vendidos sanduíches que terão aspecto visual de bola.
Toda essa criatividade está
Referência no inundo
fazendo das padarias brasileiras um produto emsi. O modelo
Para o consultor, as panifi- de negócios tornou-se referêncadoras podem apresentardi- cia para o mundo inteiro. Nas
ferenciais que as deixarão em feiras internacionais, muitos invantagem mesmo diante de vestidores estrangeiros têm se
grande redes. "Os empresá- encantado com a padaria, que
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é mais do que uma vendedora
de pão, como conta o presidente do Sindipan, Anterojosé Pereira. "A maioria das padarias
no mundo fabrica e vende só
pão. Algumas por opção própria e outras porque as legislações dos países não permitem
outro modelo. Nossa padaria
oferece uma variedade de produtos que não se vê nas padarias pelo mundo". (LC.A.)
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rios, principalmente das lojas
menores, conhecem melhor
os clientes da região, podem
oferecer um produto que uma
grande panificadora não tenha ou oferecerfacilidades na
entrega e no pagamento".
O gosto regional também é
decisivo para os pequenos estabelecimentos que se lançam a aumentar seu faturamento por meio do Food Servi-
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Mas é certo que a alimentaçãofora do larestá crescendo.
Pesquisa recente do Instituto
Tecnológico ITPC, em parceria
com a Abip, sobre os indicadores do setor no ano passado,
confirma que o Food Service
foi responsável por 36,05% do
faturamento de quase R$ 63
bilhões do segmento em
2011. Pode ultrapassar 40%
dentro de dois anos.
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Já faz alguns anos-deacordocom a Sindipan/Aipan-SP, o
sindicato das panificadoras que houve nãosó um aumento
do faturamento com a venda
de pães, bolos e tortas, mas
uma mudança de perfildos negócios. Hoje, padarias vendem também café da manhã,
almoço, sanduíches, café,
chocolates, sorvetes e até frutas. Sem falarem pizzas, so-
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canto de galeria ou
pequeno shopping. Se o
empreendedor já é
dono de um mercadinho
de bairro, tem meio
caminho andado. O
Supermercado Três
Amigos, pequeno
estabelecimento de
Interlagos, montou uma
padaria no interiorda
loja e, com isso,
conseguiu manter uma
clientela fiel, mesmo
nos momentos mais
difíceis da economia.
Carlos, que herdou o
supermercado do pai,
conseguiu aumentaro
movimento geral da loja
em cerca de 30% só por
causa da minipadaria
localizada no fundo da
loja, ao lado do
açougue.
Ele, como outros
pequenos
empreendedores, usa
equipamentos
completos, como os
vendidos pelas fábricas
Perfecta ou Brasforno.
Apesar de completos,
são todos pequenos,
ocupam pouco espaço,
cerca de 8 metros
quadrados. A massa é
processada na
misturadora, cortada
em tamanhos a
escolher, modelada
facilmente e finalmente
assada com perfeição.
Só depende do talento
do padeiro. E não só o
conhecido pão francês,
como pão doce, pão de
queijo, croissant,
folhados, bolos e tortas.
Esses outros produtos
garantem um lucro
melhor. Poucos clientes
deixam de levar um pão
doce ou uma torta com
certa freqüência, além
do pão francês. Nos
mercadinhos,a
localização da
minipadaria no fundo
faz o cliente percorrer
asdemaisgôndolas,o
que ajuda a aumentar
as vendas. (L.C.A.)

Fonte: Diário do Comércio, São paulo, 5 dez. 2012. Especial: food service, p. 6.

