
Padaria, agora, imita loja de conveniência 
Chris Martinez  
  
Gomes, sócio da Dona Deôla, toca a rede de padarias como uma grande empresa: 
cria serviços extras para atrair clientes e aumentar o gasto médio destes nas lojas   
Ser a padaria da esquina não basta. Ser a padaria do "seu" Manoel muito menos. 
Depois da crise que se abateu no setor, entre 1996 e 2001, quando mais de oito 
mil panificadoras fecharam as portas, o setor foi forçado a mudar o perfil. O 
pãozinho fresco tornou-se apenas uma das garantias de uma clientela fiel e 
satisfeita. Agora, a tradicional "padoca" está com cara de loja de conveniência. 
 
Nos últimos três anos, serviços de entrega, café da manhã, com direito a mesa e 
cadeiras no sol e com jornais do dia, ou até mesmo a opção de um almoço 
fresquinho passaram a fazer parte do menu das padarias - setor que fatura R$ 28 
bilhões ao ano e reúne 52 mil estabelecimentos no país. 
 
A rede Dona Deôla, com três lojas em São Paulo, foi além: acaba de inaugurar uma 
megaloja, que funciona 24 horas, na beira da rodovia Raposo Tavares, por onde 
passam 140 mil carros diariamente. São 800 metros quadrados de área, com cinco 
ambientes - sendo um deles um restaurante que serve comida a quilo. 
 
"Hoje a padaria tem que inovar e oferecer opções de serviços para atrair o cliente 
e, mais que isso, para aumentar o gasto médio que ele desembolsa nas compras", 
diz Flávio Del Nero Gomes, que há quase dez anos deixou o mercado financeiro 
para dedicar-se ao negócio próprio. Ele diz que a nova loja demandou R$ 800 
milhões, sendo 80% em sofisticados equipamentos, financiados pelo BNDES a uma 
taxa média de 17% ao ano (TJLP mais a taxa do banco). 
 
A Dona Deôla - abreviação do nome da matriarca Deolinda, por homenagem dos 
três sócios e netos - é um exemplo real de correção de rota do setor de panificação. 
Aberta em 1996 em um imóvel próprio e que na década de 40 abrigou a primeira 
padaria de Dona Deolinda, a do Lar, a panificadora tem estrutura e gestão de uma 
companhia de grande porte. 
 
Cada loja tem a sua espécie de "CEO", um funcionário que toca o dia-a-dia da casa, 
ao lado de um assessor administrativo e com uma estrutura abaixo dele. Os três 
sócios fazem parte de um conselho administrativo e, do escritório central, "vigiam" 
os negócios. 
 
Na tentativa de ganhar escala, as compras são centralizadas, assim como a 
estrutura de recursos humanos e a área de engenharia alimentar. "É preciso 
trabalhar sempre com o conceito de empresa", diz Flávio. Uma novidade, adianta 
ele, é o lançamento de produtos com a marca própria Dona Deôla. Pães de forma e 
uma linha de doces diet fazem parte da primeira fornada de lançamentos. Um outro 
projeto é colocar em prática um formato de franquia da Dona Deôla, o Deôla 
Express - de menor tamanho e que oferece parte do menu da loja convencional. 
 
Marcos Salomão, presidente da ABIP, a associação do setor, diz que as padarias 
estão formando clubes de compras regionais para fazer suas encomendas às 
indústrias, em vez de comprarem individualmente. 
 
Ao engordar a lista de compras, centralizada no sindicato estadual, conseguem ter 
maior poder de barganha com a indústria. "A redução de preço é significativa", diz 
Salomão, sem revelar o valor. Os clubes de compras ajudaram as padarias a 
aumentar o sortimento, oferecendo de artigos de higiene e limpeza até 
bomboniere. 
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