
Padarias firmam hoje convênio para curso de gestão empresarial  
André Lachini  

A Fundação de Desenvolvimento da Indústria de Panificação e Confeitaria (Fundipan) assina hoje 
um importante convênio com a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) para 
oferecer, a partir de outubro, o primeiro curso de gestão empresarial para padarias no Brasil. Os 
cursos, no total, serão destinados a 150 gerentes e donos de padarias.  

“Buscamos uma melhoria na qualidade dos recursos humanos do segmento. Em 2003, esperamos 
chegar a ter 2 mil alunos nos cursos de qualificação e requalificação de profissionais”, diz 
Frederico Maia, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São 
Paulo (Sindipan) e do conselho administrativo da Fundipan.  

A profissionalização é uma questão cada vez mais importante para o segmento das padarias, que 
teve uma queda de 4% a 5% nas vendas do 1º semestre. A parceria com a Fecap, segundo Maia, 
“é uma soma de esforços que vai gerar um novo patamar de excelência na administração, no 
marketing, na questão do controle de custos, formação e treinamento técnico”. O setor projeta 
uma recuperação no 2º semestre, e fechar 2003 “em nível igual” de vendas ao ano passado, diz 
Maia.  

“Não existe milagre. Hoje, o pão concorre com a conta do celular e a conta da Internet. Se a 
economia não cresce, o segmento de panificação não cresce. Por isto, projetamos que um 
crescimento real só acontecerá em 2004”, diz Maia. Segundo ele, o setor poderá recuperar as 
perdas no 2º semestre com datas comerciais importantes, como o Dia das Crianças e as festas de 
fim de ano.  

Cursos  

Desde fevereiro deste ano, o Instituto da Panificação (IDPC) , gerido pela Fundipan, atendeu a 
800 pessoas, em 15 cursos profissionalizantes. Os cursos de gestão empresarial, segundo o 
Sindipan, terão duração média de treze semanas. A assinatura do convênio ocorrerá às 18h de 
hoje, na sede do Instituto da Panificação (Rua Santo Amaro, 313, Bela Vista).  
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