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Este material foi desenvolvido especialmente 
para a Ultragaz por Ewerton Santana, 
panificador, empresário criador do canal Olho 
de Dono no YouTube e parceiro da Ultragaz. 

A parceria entre a Ultragaz e Ewerton Santana 
tem o objetivo de oferecer informações 
relevantes para a gestão de padarias. Este guia 
foi preparado a partir de um webinar realizado 
em novembro de 2020 no canal Ultragaz Oficial 
no YouTube, que você pode assistir clicando 
neste link.

Acesse o blog Ultragaz Empresas e cadastre-
se para receber as novidades!
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Introdução
O que esperar do mercado de panificação em 2021? 
Essa é a pergunta que muitos donos de padaria estão 
se fazendo. E para contribuir na formatação dos seus 
planos de crescimento do negócio nos próximos meses, 
elaboramos esse e-book com uma série de informações 
sobre tendências e oportunidades.

Em 2020, o mundo enfrentou a COVID-19. A pandemia 
causada pelo coronovavírus obrigou as pessoas a ficar 
isoladas dentro de suas casas, enquanto empresas foram 
forçadas a fechar suas portas e a repensar seus modelos 
de negócio. Com isso, novas estratégias precisaram ser 
adotadas em meio à crise global.

Muita coisa mudou ao longo do ano, inclusive no ramo 
de panificação. Afinal, os donos de padaria também 
precisaram, em um curto espaço de tempo, otimizar 
seus processos produtivos e comerciais. A natureza da 
situação exigiu que esses empreendedores se adaptassem 
a uma nova realidade para minimizar os prejuízos de seus 
estabelecimentos.

Por outro lado, essas mudanças trouxeram novas 
oportunidades, criando métodos de trabalho mais eficazes 
que influenciaram o setor positivamente. Ou seja, mesmo 
diante das adversidades, o ramo de panificação se mostrou 
preparado para lidar com as novas demandas do mercado. 
Quais seriam, agora, as tendências do segmento para 2021? 

Para responder a essa questão, é necessário entender quais 
foram as estratégias adotadas pelos empreendedores que 
deram certo e que podem ser repetidas no próximo ano e 
também quais os novos caminhos que se abrem para este 
nicho.

Neste e-book vou apresentar novas práticas adotadas 
pelo mercado e como é possível aplicá-las ao seu negócio, 
além de apontar hábitos que podem estar impedindo seu 
crescimento.

Acompanhar as novas tendências do mercado faz parte da 
rotina do empreendedor e é fundamental para o sucesso do 
seu negócio.

Ewerton Santana



OS PRINCIPAIS 
MODELOS DE NEGÓCIO 
NA PANIFICAÇÃO



Antes de compreender quais são as tendências para 2021, é preciso 
conhecer os modelos de negócio deste segmento.

Tradicional

É o modelo mais conhecido pelo consumidor. Esse estabelecimento pode 
ser encontrado dentro de áreas residenciais, não possuem fabricação 
própria e trabalham com a revenda de pães de massa congelada e 
de produtos adquiridos de terceiros. Normalmente administrada e 
conduzida pelo próprio dono do negócio, atendendo o público dentro 
da sua região.

Serviços

Possuem uma variedade maior de produtos e serviços à disposição 
do público. Normalmente atuam em áreas comerciais, mas podem 
ser encontradas próximas de áreas residenciais. Além da venda do 
tradicional pão francês, esse modelo de padaria oferece opções de 
almoço e jantar, balcão de fast-food e um cardápio mais amplo de pães 
e doces na sua vitrine.
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Boulangerie

Localizadas em locais mais nobres da cidade, as boulangeries (“padaria”, 
em francês) trabalham com itens de fabricação própria, como massas 
artesanais e doces finos, e foco no público de alto poder aquisitivo. Todo 
processo, desde a recepção até o atendimento, deve ser pensado para 
oferecer uma experiência gastronômica única ao cliente.

Mercado

As padarias localizadas dentro de supermercados oferecem uma grande 
variedade de produtos ao consumidor. Apesar de algumas possuírem 
produtos de fabricação própria, a maioria opta por terceirizar todo o 
processo de produção. Com isso, sua oferta de pães costuma ser maior 
do que a das padarias convencionais, evitando sua escassez no balcão. 
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Conveniência

Destinadas a um público que busca agilidade, com pouco tempo 
disponível, essas padarias ficam dentro de postos de combustível. Não 
possuem produtos de fabricação própria e trabalham com a venda 
de pão francês, produtos de prateleira e pequenos serviços de café e 
lanches prontos que podem ser consumidos no local ou embrulhados 
para viagem.

Industrial

Aqui, a produção de pães e doces é destinada diretamente a 
supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos que trabalham 
com a venda de pães, que optam por terceirizar o processo produtivo 
dos seus produtos por não possuírem estrutura adequada para fazer 
internamente.



AS TENDÊNCIAS QUE 
PROMETEM ENTRAR 
NAS PADARIAS EM 2021



Adaptar, inovar e evoluir sempre foram características muito 
presentes no ramo de panificação. O processo de inovação vai além 
da implementação de novas tecnologias: inclui otimizar processos, 
buscando formas alternativas de realizar uma atividade para o alcance 
de melhores resultados.

Algumas mudanças já estavam presentes no mercado, mas em 2020 
muitos donos de padaria se viram obrigados a antecipar projetos que 
seriam implementados para garantir a saúde financeira do negócio. 
Diante disso, separamos algumas tendências para o setor em 2021. 
Confira!

Aumento de vendas e diminuição de custos

Muitos empresários precisaram rever todo seu processo operacional 
para se adaptar à nova realidade econômica gerada pela pandemia. Com 
isso, foi possível notar que muitos custos associados ao negócio não 
faziam mais sentido, o que levou à revisão e exclusão de alguns deles.
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A escolha do fornecedor é um dos aspectos que pode gerar redução 
de custo e ganho de eficiência para as panificações, como é o caso da 
contratação do GLP da Ultragaz. 

Alimentação mais saudável

A busca por uma alimentação mais saudável, livre de componentes 
químicos e industrializados, ganha, felizmente, cada vez mais espaço. 
Isso se deve ao número crescente de doenças relacionadas aos maus 
hábitos alimentares.

O consumidor tem procurado por alternativas como produtos orgânicos 
e naturais para atender ao seu paladar. Sua padaria, portanto, deve 
estar preparada para esse movimento. Isso não significa migrar para um 
novo modelo de negócio, mas sim de agregar itens ao portfólio. Afinal, 
o ramo de padaria tem uma grande vantagem competitiva: se adaptar 
rapidamente a novas situações e diferentes demandas.
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Fermentação natural

Ainda falando sobre alimentação saudável, os pães de fermentação 
natural têm ganhado muito espaço no mercado. Diferente da versão 
tradicional, eles possuem um método de produção muito mais longo, 
cujo resultado compensa. Afinal, são muito mais saborosos e saudáveis 
e apresentam maior validade. Eles possuem características únicas, 
agregando valor ao estabelecimento.

Se você quiser saber mais sobre fermentação natural e 
como inclui-la no seu negócio, acesse o blog Ultragaz 
Empresas e confira o conteúdo publicado a respeito. 
Nele você encontra a indicação do link para assistir 
ao webinar sobre este tema e também a opção de 
baixar gratuitamente um guia especial. 

https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/fermentacao-natural-faz-sucesso-em-padarias-tradicionais/
https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/fermentacao-natural-faz-sucesso-em-padarias-tradicionais/
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Delivery

Para atender os clientes durante o período de 
isolamento social, as padarias encontraram no 
delivery uma forma de continuar ofertando seus 
produtos. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada 
pela Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, 
que analisou mais de 160 mil usuários. Entre janeiro 
a maio, os principais aplicativos de comida cresceram 
94,67%. 
 
Se antes esses serviços eram associados a jantares 
especiais ou lanches nos fins de semana, hoje, eles 
também incluem o café da manhã e as refeições 
durante os outros dias. Pesquisa realizada em 13/11/2020

Fonte: Mobills

Delivery
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B2B

Que tal ampliar os horizontes e oferecer seus produtos e serviços 
também a outros negócios, não apenas à pessoa física? Como exemplo, 
podemos listar supermercados, hamburguerias e restaurantes, que vão 
retornar suas atividades com mais intensidade em 2021 e precisar de 
fornecedores, o que significa uma ótima oportunidade de negócio.

Comodidade

O ambiente de padaria sempre foi bastante acolhedor e humanizado, 
uma das características que a diferencia de outros tipos de negócio, 
como é o caso dos supermercados. Na padaria, o cliente não é apenas 
“mais um”. O dono e o funcionários costumam conhecê-los pelo nome 
e saber hábitos e preferências. Que tal aproveitar a recente tendência 
de trabalho remoto e criar um ambiente cômodo para que esses 
profissionais possam trabalhar da sua padaria por algumas horas, 
consumindo no local e depois levando alguns produtos para casa? 



HÁBITOS QUE DEVEM 
SER ELIMINADOS



Assim como novas tendências surgem no mercado, alguns hábitos 
podem ser excluídos do dia a dia dos empresários e empresárias do 
ramo, porque são comportamentos e ações que podem estar impedindo 
o crescimento do negócio. Confira.

Fuja de commodities

O pão francês é um tipo de produto que se tornou commodity nos 
últimos anos. Afinal, ele é vendido em diversos tipos de negócio, 
como listamos nas páginas 5, 6 e 7. Se você deseja se destacar da 
concorrência, você precisa investir em produtos que o seu cliente 
encontrará somente no seu estabelecimento, onde a competição é 
menor. Busque a diferenciação, seja criador de tendências.

Esperar pela solução externa

Como explicado ao longo deste material, a pandemia impactou muitas 
padarias em 2020 e muitos empresários foram obrigados a fechar suas 
portas e rever suas finanças. Se você faz parte do grupo que culpa a 
situação do país e segue inerte até que o cenário esteja novamente 
favorável, talvez seja o momento de mudar de mentalidade. Você tem a 
oportunidade de reinventar seu negócio!
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Ficar preso à operação

Por conta da rotina intensa do dia a dia, muitos donos de padaria 
ainda ficam presos à operação. Como consequência, perdem o olhar 
mais estratégico em relação ao negócio. É preciso assumir uma função 
mais tática, que permita tomar decisões importantes sobre o rumo do 
negócio, identificando oportunidades e parcerias. 

Enxergar supermercado como concorrente 

Muitos panificadores têm se incomodado com o setor de 
supermercados, devido à sua capacidade de oferecer produtos de 
panificação. Mas é preciso perceber que os setores atendem públicos 
de diferentes perfis. Portanto, se sua padaria está concorrendo 
diretamente com o mercado, inclusive no preço, então o seu modelo de 
negócio deve ser revisto. 



COMO SE ADAPTAR ÀS 
NOVAS TENDÊNCIAS DO 
MERCADO DE PADARIAS



Planejamento é a resposta para qualquer mudança dentro da sua 
padaria. Se você pretende empreender no setor ou já possui um 
negócio e deseja expandir, sabe que elas não acontecem da noite para 
o dia. Sua estrutura precisa estar preparada para essa adaptação. 

Por exemplo, a produção de produtos naturais e de fermentação natural 
exigem outro perfil de profissional, com conhecimentos específicos 
sobre essas modalidades. A equipe de vendas também precisa passar 
por treinamentos regulares, para conseguir falar com propriedade para 
e com os clientes sobre os produtos ali disponíveis.

Da mesma forma, o delivery é uma tendência que cresceu em 2020 e 
promete ser ainda mais forte no próximo ano. No mercado, existem 
muitas opções disponíveis para implantar na sua padaria. Por exemplo, 
iFood, Rappi e Uber Eats são as tecnologias mais conhecidas pelos 
empresários e clientes, mas à medida que esse serviço cresce dentro do 
seu negócio, você pode optar por implementar uma solução própria.
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QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR DA ULTRAGAZ

A equipe da Ultragaz entende as suas necessidades
e está capacitada para auxiliar na instalação do GLP 

em sua padaria.

Quer contar com as vantagens do GLP da
Ultragaz em seu estabelecimento?

Solicite uma visita técnica gratuita
da Ultragaz ao seu negócio!

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a?_ga=2.175734122.973603204.1606225504-510351743.1606225504

