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Diante do acirramento da competição com os supermercados, a padaria não é mais um lugar 
apenas onde o consumidor compra pão, mas um canal estratégico para as chamadas ‘compras por 
impulso’ de alimentos e bebidas em geral. A freqüência de visitas mensal supera a dos 
supermercados em pelo menos três vezes. Em função disso, o canal responde por uma fatia cada 
vez mais substancial da receita das empresas do ramo alimentício e de bebidas. Para se ter uma 
idéia, no caso da Dona Benta Alimentos —novo nome do grupo J. Macêdo — a área de panificação 
responde por 45% do faturamento total que, em 2002, alcançou R$ 970 milhões.  
 
Na briga pela liderança das suas marcas junto a esse canal de vendas que detém 15,4% de 
participação no segmento de food service —alimentação fora do lar— mercado que cresceu 
190,7% desde a implantação do plano real até 2001, ante índice de 71,8% do varejo (segundo a 
Associação Brasileira da Indústria da Alimentação , a Abia)— as fabricantes de alimentos 
diversificam o portfólio incluindo itens de maior valor agregado, concentram promoções e até 
disponibilizam serviços que incluem uma espécie de consultoria para rentabilizar o negócio.  
 
Segundo o gerente da filial de vendas São Paulo da Perdigão , Antonio Cesar Alves Teixeira, a 
grande maioria das padarias também serve refeições, o que aumenta o leque de oportunidades 
para os negócios da empresa.  
 
Ainda segundo Teixeira, as padarias representam um dos mais importantes canais de distribuição 
da Perdigão, onde a freqüência do cliente chega a 14 vezes ao mês. “As vendas para esse 
segmento trazem bons resultados e permitem o fortalecimento da imagem da marca e o aumento 
da venda de produtos, além de proporcionarem presença em um maior número de pontos-de-
venda, o que acarreta numa maior visibilidade. Este mercado foge da concentração e permite 
atender a vários perfis de consumidores importantes para o negócio da empresa.”  
 
Teixeira ressalta, ainda, que esse mercado possui taxas de crescimento superior à da média dos 
“auto-serviços”, não em número de lojas, mas em modernização e mudança de portfólio de 
produtos e serviços.  
 
Foco de promoções  
 
A Coca-Cola tem as padarias como principal foco para promoções diretas ao consumidor. Segundo 
a empresa, esse é o melhor canal, uma vez que dentro dos supermercados o apelo em relação 
aos preços é bem maior e o número de marcas comercializadas também.  
 
Para a empresa, nas padarias o consumidor já vai com a intenção de comprar sua marca 
preferida, e se tornará ainda mais fiel se houver uma promoção que o faça reduzir o valor da 
compra. Como forma de chamar a atenção do comprador, a Coca-Cola coloca cartazes chamativos 
com os preços e também possui geladeiras próprias dentro dos estabelecimentos como forma de 
facilitar a localização do produto pelo consumidor.  
 
Esse canal de vendas está entre os seis principais do sistema de distribuição Coca-Cola. As 
padarias representam 5% do total de um milhão de pontos-de-venda, ou seja, 50 mil padarias 
são atendidas em todo o País.  
 
Espaço para crescer  
 
Apesar da crescente diversificação voltada para atender às padarias e do acirramento da 
concorrência entre as marcas de alimentos e bebidas, ainda há espaço para crescer. “Na 
Alemanha, há cerca de 1.300 tipos de pães. Hoje, as padarias brasileiras contam com 100 tipos. 
Isto é, falta formação profissional, e por isso também investimos nesta área”, afirma o diretor do 



Centro de Informação e Serviços ao Cliente, Luiz Farias. Para a Unilever Bestfoods , as padarias 
também têm grande importância. São cerca de 160 produtos destinados não só para o 
consumidor, mas também para profissionais da área, incluindo margarinas, massas para bolos e 
pães e molhos.  
 
Segundo Farias, a venda para as padarias já representa 30% do faturamento da empresa. “É o 
segmento que mais cresce, pois a matéria-prima e o equipamento vem evoluindo de forma 
extraordinária nos últimos anos.” Segundo Farias, a freqüência de consumidores em padarias é 
muito alta, cerca de 18 vezes por mês, enquanto nos supermercados, o índice chega a quatro 
vezes por mês. Tal assiduidade requer um desenvolvimento de marketing nos locais.  
 
O objetivo da Unilever é auxiliar os donos, montando festivais de produtos, além promoções em 
datas especiais como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Festas Juninas.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 jun. 2003. 


