
Padaria vai além do pãozinho e aumenta vendas  
Ivana Moreira 
 
Empresários investem e diversificam para aumentar consumo de 33 quilos per capita. 
 
Pães mais sofisticados do que o tradicional pãozinho de sal estão conquistando o paladar dos 
brasileiros. E garantindo o crescimento da indústria brasileira da panificação. No último ano, o 
consumo de pão no país aumentou mais de 20%, pulando de 27 quilos per capita para 33 quilos 
per capita (considerando qualquer tipo de pão).   
 
De acordo com a direção da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), 
o crescimento é resultado da sofisticação dos produtos e também do atendimento nos pontos-de-
venda. "A melhoria da oferta contribuiu para o mudança no hábito de consumo dos brasileiros", 
diz o presidente da entidade, Marcos Salomão.  
 
O consumo de 33 quilos per capita está sendo comemorado com entusiasmo pelo setor da 
panificação. O desafio, entretanto, ainda é grande. De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o nível ideal de consumo de pão na dieta da população é de 60 quilos per capita. 
Quase o dobro do nível de consumo atual dos brasileiros.  
 
Se o Brasil está longe da recomendação da OMS, está ainda mais distante do consumo de países 
vizinhos como Argentina e Chile. Os argentinos consomem 73 quilos per capita por ano. Os 
chilenos, 93 quilos per capita por ano. "Não é só uma questão de poder aquisitivo, mas de cultura 
alimentar", explica Salomão, dono da rede Bom Pão, com três lojas na capital mineira. Segundo 
ele, até há pouco tempo, a maior parte das panificadoras nacionais só fabricava as básicas opções 
de pão de sal e pão doce. Poucas casas sofisticadas, voltadas para as classes de maior renda, 
tinham um cardápio mais elaborado de pães para oferecer aos fregueses.  
 
Para mudar o perfil do setor, a Abip colocou em prática um programa de qualificação pelo qual já 
passaram 40% das 52 mil panificadoras em funcionamento no país. O Propan é um treinamento 
em gestão, dividido em sete módulos de um mês de duração, voltado para os donos e gerentes 
das padarias. "Eles estão aprendendo que investir na diversificação dá retorno."  
 
O incentivo para o incremento do cardápio de pães nos pontos-de-venda passa por patrocínio de 
cursos com renomados chefs estrangeiros. Principalmente com italianos e franceses, famosos 
pelas deliciosas receitas que criaram.  
 
Em paralelo ao trabalho com os donos das padarias, a Abip vem investindo em campanhas de 
esclarecimento voltadas para o consumidor. Segundo Salomão, existe entre os brasileiros um mito 
de que pão engorda, o que contribui para o baixo nível de consumo no país. "Não é verdade que 
pão engorda, pão é muito nutritivo, é fonte de ferro e ácido fólico", defende. "O que engorda é o 
excesso de pão. Mas, convenhamos, o excesso de qualquer coisa engorda."  
 
Sem recursos financeiros para bancar campanhas de esclarecimento em mídia eletrônica, a 
associação tenta convencer o consumidor no próprio ponto-de-venda, com a divulgação de 
informações nutricionais do produto.  
 
Além de incentivar a diversificação das receitas de pão como estratégia para elevar o faturamento 
do setor, a Abip vem estimulando ainda a ampliação do mix de produtos e serviços prestados 
pelos estabelecimentos. "Para uma padaria funcionar também como uma sanduicheria ou uma 
pizzaria não falta nada, a farinha e forno já estão lá", diz o presidente da entidade.  
 
Segundo ele, atuar no chamado "food service" e no segmento de conveniência é "vocação natural" 
das padarias. E também uma necessidade. "Quem não está entrando nessa (na diversificação), 
está passando dificuldade."  



 
De acordo com as informações da Abip, a expectativa é de que a indústria brasileira da 
panificação registre em 2006 um faturamento entre R$ 28 bilhões e R$ 30 bilhões, refletindo o 
aumento do consumo. No ano passado, a receita do setor ficou em torno de R$ 24 bilhões. 

 
 
Leia Mais 
 
"Fazemos até casamento e batizado"  
De Belo Horizonte 
 
O sucesso da casa mineira Graciliano Pães e Restaurante é a melhor prova do que a diversificação 
pode fazer pelo negócio. Criada há cinco anos por uma família que sempre atuou no setor da 
panificação, o lugar é uma mistura inusitada de uma padaria onde se compra pão fresquinho 
todas as manhãs com um restaurante de cardápio requintado e disputado por executivos.  
 
A combinação do balcão de padaria com o salão de refeição no mesmo espaço atrai clientes de 
diferentes perfis e garante movimento desde o início da manhã até a noite. Em pouco tempo de 
funcionamento, o lugar passou a ser procurado para sediar eventos corporativos e lançamentos 
de livros. "Até recepção de casamento e batizado já fizemos", diz a relações públicas da 
Graciliano, Juliana Mota.  
 
Há dois anos, a casa instalada no bairro Belvedere, na zona sul da capital mineira, ganhou filial no 
bairro de Lourdes. A terceira unidade foi aberta há 15 dias no mais novo shopping da cidade, o 
Pátio Savassi. E a família tem propostas para levar o "conceito Graciliano" para diferentes cidades, 
do Rio de Janeiro ao Recife, em sociedade com empresários que conheceram a casa na condição 
de clientes.  
 
Por hora, apenas a loja do Rio está confirmada e deverá entrar em funcionamento em 2007. "Não 
queremos crescer demais e perder o controle da qualidade dos produtos, que é o principal 
diferencial", dizem dos sócios, Carluz Miranda. Durante a semana, as unidades da Graciliano 
recebem, em média, 250 clientes por dia. Nos fins de semana, o movimento chega a 500 clientes 
por dia. A casa já fica cheia para o bufê de café da manhã.  
 
A família tem outras duas panificadoras na capital mineira, a Santíssimo Pão e a Lisboa. Nenhuma 
delas ousou tanto na diversificação quanto a Graciliano. Mas, segundo Carluz Miranda, oferecer 
um amplo mix de produtos é um desafio constante nestes outros estabelecimentos da família.  
 
A diversificação também é a tônica na gestão da Morini, que começou como uma pequena padaria 
no São Lucas, bairro de classe média da cidade. A panificadora é hoje referência para 
consumidores de vinhos, colocando à disposição dos clientes uma carta tão diversificada quanto a 
de algumas casas especializadas. A padaria impressiona com a variedade de marcas e 
procedências de vinhos que conseguiu reunir nas gôndolas. Para atrair os clientes, a empresa 
produz e oferece em suas três lojas um jornal de ofertas com promoções. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


