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O atendimento nas padarias de São Paulo deixou de se restringir apenas ao espaço do balcão para 
ganhar as página da Internet. Estabelecimentos como a Casa de Pães do Souza, Marcopolo Pães e 
Conveniência e Leiriense já exibem na rede seus produtos, promoções, lançamentos e recebem 
pedidos via online. Segundo os comerciantes, uma das principais vantagens desse serviço é que 
ele funciona como uma espécie de um segundo ponto-de-venda, além de proporcionar conforto ao 
cliente na hora da compra. Dependendo do conteúdo, os panificadores costumam investir na 
construção de um site de R$ 1 mil e R$ 3 mil. A taxa de manutenção fica entre R$ 50 e R$ 150 
por mês.  
 
A Casa de Pães do Souza (<www.paes-souza.com.br>), no bairro do Paraíso, possui site há três 
anos. O proprietário Alberto de Souza Henriques ressalta que o internauta consegue informações 
precisas dos produtos disponíveis dentro do estabelecimento.  
 
A página da padaria costuma ser acessada, em média, 1.700 vezes por mês. Porém, os pedidos 
mensais, em torno de 20, ainda são pequenos proporcionalmente ao número de acessos 
realizados no mesmo período.  
 
Nos meses de datas comemorativas, como o Dia das mães e dos pais, as encomendas pela 
Internet crescem na panificadora em torno de 10%. Já no Natal, os pedidos sobem 50%. 
Henriques só faz a entrega de compras acima de R$ 100.  
 
Para propagar os sites, os donos de padaria colocam o endereço eletrônico nas embalagens de 
pães e produtos de confeitaria. É o caso da Marcopolo (<www.marcopolo-food.com.br>), na Vila 
Mariana, que já tem 500 clientes on-line cadastrados.  
 
Mesmo com um cadastro de consumidores volumoso, Antonio Martins de Almeida, proprietário da 
casa, acha que o serviço ainda é pouco utilizado. No entanto, ele acredita que, “com o mundo 
globalizado”, no futuro essa será uma prática comum entre a clientela.  
 
Almeida trabalha com ummix de 2 mil produtos, sendo que 600 deles são produzidos na própria 
padaria, entre pães, itens de confeitaria, refeição e sanduíches.  
 
Os alimentos e os kits de festa (bolo, salgados e doces) são os mais requisitados pela Internet. As 
entregas são restritas às imediações da Marcopolo, acrescidas de uma taxa adicional de 10%.  
 
Na opinião de Dênis Neves, gerente da Padaria Leiriense (<www.leiriense.com.br>), no Brooklin 
Novo, manter um site na Internet não aumenta o consumo dos produtos, mas permite ao cliente 
ter uma noção exata de todas as mercadorias que ele tem à sua disposição.  
 
A Leiriense ainda não aceita encomendas on-line. “Mas, as pessoas que fazem pedidos por 
telefone costumam acessar o site antes de definir a escolha, pois querem saber sobre promoções 
e preços”, observou o gerente acerca da praticidade desse tipo de serviço.  
 
Já para os comerciantes, segundo Neves, uma das principais vantagens do site é que este acaba 
ajudando na economia com propaganda. “Os produtos ficam expostos o tempo todo na página, 
que funciona como uma espécie de anuncio constante”, disse.  
Fundada há 29 anos, a Leiriense tem site há 3 anos e logo começará a receber encomendas pela 
Internet.  
Na instalação do portal da padaria foi investido R$ 1 mil, sendo que a taxa de manutenção custa 
R$ 50 ao mês. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 jun. 2003. 


