
Abrindo uma 
padaria: modelos, 

público-alvo  
e mix de produtos



M E N U

O  tradicional segmento de panificação passou por uma 
grande transformação na última década, e hoje é 
possível encontrar modelos de negócio bem distintos em 

operação no mercado, desde as boulangeries mais artesanais 
a empreendimentos grandiosos que incluem produtos de 
panificação, mas também uma série de outros serviços em um 
mesmo lugar.

Existem no mercado muitas nomenclaturas e formatos com 
pequenas diferenças entre si. Aqui, agrupamos os três principais 
modelos: as padarias artesanais, as padarias de serviços e as 
padarias tradicionais.

Se você está avaliando investir nesta área, vale a pena conferir 
este infográfico que elaboramos com o apoio do especialista em 
gestão de padarias Ewerton Santana, panificador e proprietário  
da rede de padarias Pão D´Oro, e de Mayra Viana, analista em 
competitividade do Sebrae, com informações sobre investimento, 
perfil do empreendedor, clientela, localização e mix de produtos.

Boa leitura!
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Padaria
ARTESANAL OU 
BOULANGERIE

Padaria
DE SERVIÇOS

Padaria
TRADICIONAL 

(as famosas “padocas”)
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São padarias estilo butique, ou seja, menores e 
mais sofisticadas, que investem na produção de pães 
diferenciados, em geral a partir de processos de 
fermentação natural. Como o foco é quase exclusivo 
em pães e não oferece serviços de alimentação, não 
demanda grandes espaços. O mix de produtos também 
é bem enxuto, mas de maior valor agregado.

Algumas padarias artesanais incluem um espaço de 
cafeteria com cardápio reduzido de salgados e doces, 
mas sem estrutura formal de alimentação e atendimento 
em mesas. O principal faturamento resulta da venda 
de pães especiais. O ticket médio é mais alto que nas 
demais padarias, mas a recorrência de compra é menor.

Investimento
A partir de R$ 50 mil a R$ 500 mil, dependendo da 
localização e do maquinário escolhido.

Público
• Visam atingir um público mais sofisticado, que conhece, 
entende a proposta e valoriza esse tipo de produto, 
enxerga os benefícios que a fermentação natural traz para 
a saúde – mais natural e funcional, com propriedades 
digestivas – e está disposto a pagar mais por isso. Portanto, 
não é um público que precisa ser educado ou convencido 
a ir até lá, porque já quer consumir esse tipo de produto.

• São clientes fiéis, que inclusive se dispõem a rodar mais 
quilômetros para chegar a uma determinada padaria 
artesanal – não há tantas à disposição. Recorrência, no 
entanto, não é tão grande, porque não são produtos 
consumidos diariamente.

Principais características
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• Público jovem, assim como a tendência da fermentação 
natural no Brasil. Na avaliação de Ewerton Santana, a 
maioria dos clientes das padarias artesanais tem entre 
25 e 40 anos. É um público muito exigente, que gosta do 
assunto, pesquisa receitas (e às vezes até arrisca uma 
produção caseira!), busca alta qualidade e está sempre 
atento à abertura de novas padarias artesanais para testar.

Mix de produtos
É um mix com pouca diversidade. A variação está 

nos tipos (campanha, ciabatta, rústico, focaccia) e nos 
sabores (abóbora, nozes, pesto, alecrim, chocolate). A 
oferta de confeitaria é mínima e, em geral, de produtos 
terceirizados, com menor margem de lucro. Os 
especialistas defendem que, neste modelo de negócio, 
seja melhor focar em cinco sabores para alcançar 
volume de vendas em vez de se arriscar a fazer 30 
sabores com uma venda mínima de cada um deles 
(lembre-se: a estrutura de produção é pequena!). Por 
isso, a recomendação é se especializar em um ou dois 
tipos de pão que serão os carros-chefe da casa e a 
ajudarão a torná-la mais conhecida.

Relacionamento
O relacionamento com os clientes é muito próximo e 

extrapola o contato comercial. É muito comum que essas 
padarias divulguem os sabores das fornadas de cada 
dia da semana por WhatsApp e Instagram, permitindo a 
reserva e posterior retirada/entrega. Desta forma, é possível 
já ter quase toda a produção vendida antes mesmo de ela 
ir ao forno, o que reduz o desperdício de insumo e otimiza 
o uso do forno, evitando o alto consumo de energético.

 Perfil do empreendedor
Não costumam ser empreendedores com experiência 

prévia neste segmento, e sim pessoas que se encantaram 
com a produção artesanal, estudaram receitas e a 
viabilidade do negócio e decidiram montar a sua própria 
padaria – não necessariamente assumindo também o 
comando da cozinha.
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Localização
Por ser um produto de maior valor agregado, esse 

tipo de padaria não funciona em qualquer endereço. As 
boulangeries de sucesso costumam estar em bairros 
residenciais de maior poder aquisitivo, onde as chances 
de o público já conhecer e valorizar o produto oferecido 
são maiores. As vendas, no entanto, não se restringem 
aos clientes que estão logo no entorno da padaria e que 
têm acesso a ela caminhando: por serem poucas as 
boulangeries operando no mercado, há clientes dispostos 
a rodar alguns quilômetros e atravessar outros bairros ou 
pagar um valor de entrega para ter acesso aos produtos.
Se a opção for por uma região mais comercial, pode 
ser interessante incluir algumas mesas, oferecer cafés 
especiais e criar um ambiente aconchegante, que atraia 
profissionais da região em busca de um lugar onde 
conversar com tranquilidade, privacidade, conforto e a 
possibilidade de degustar produtos de alta qualidade – e 
na hora da saída, levar pães para consumir em casa.

OPORTUNIDADES
Mostrar aos clientes que os 
pães artesanais são uma ótima 
opção de presente, com a 
possibilidade de criar kits e 
cestas para ocasiões especiais. 
É uma forma de aumentar o 
ticket médio dessas padarias.
• Trabalhar com delivery para 
oferecer comodidade e ampliar 
o raio de atuação, criando 
interface de vendas diretamente 
pelo Instagram – já incluindo 
valor de entrega conforme a 
distância – e estimulando o 
cliente a fixar dias de compra.
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É a padaria tipicamente paulistana, que investe na 
oferta de refeições, e não só dos produtos clássicos 
de panificação e confeitaria. A operação é intensa e 
demanda a montagem de uma cozinha industrial capaz  
de abastecer a área de panificação e confeitaria e 
também de operar café da manhã, lanches, almoço e 
jantar. Algumas dessas padarias montam ilhas específicas 
para oferta de pizza, comida japonesa, sopas, sorvetes, 
o que torna a gestão da operação ainda mais complexa, 
porque são “praças” que muitas vezes possuem 
funcionamento, demandas e equipes distintas.

Para que toda essa operação funcione, o ponto precisa 
ser grande – em geral, o espaço de produção (bastidores) 
é maior do que o espaço que os clientes visualizam. A 
complexidade também está no gerenciamento da equipe. 
Ao contrário das padarias tradicionais, as de serviços 
precisam investir mais em capacitação, porque é um 
modelo que demanda atendimento especializado.

Investimento
A partir de R$ 1,5 milhão a R$ 3 milhões

Público
• É um cliente fiel, recorrente, que frequenta a padaria até 
mais de uma vez ao dia e já resolve tudo ali: passa para um 
café na ida ao trabalho, busca pães e frios, leva itens para 
o lanche da noite ou faz as refeições lá mesmo.

Ewerton Santana explica que o público majoritário das 
padarias de serviços é feminino, porque o poder de decisão 
deste tipo de compra em geral está nas mãos delas. Entre 
fazer uma refeição em uma padaria de serviços ou em um 
bar/boteco, ele comenta, as mulheres dão preferência às 
padarias, que possuem ambiente mais familiar.

• No café da manhã e no almoço, o público que gera maior 
volume de vendas é o que trabalha na região. No fim do 
dia, o residencial, que se abastece de produtos na volta 
para a casa (hora da fome!) – volta da escola dos filhos, do 
trabalho, de um curso, da prática de exercícios físicos!

Principais características
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Mix de produtos
Produz, em média, de 500 a 700 itens diferentes por 

mês, um volume enorme para tentar agradar aos mais 
variados perfis de cliente. A vitrine tem de estar sempre 
cheia, especialmente a partir do início da tarde. Para a 
viabilidade financeira da padaria de serviços, pelo menos 
70% da fabricação deve ser própria. Por isso, a área de 
itens de mercearia desses negócios costuma ser pequena 
(margem de lucro menor), dedicada a itens complementares 
às padarias (mercearia) e itens de conveniência para 
abastecimento do lar de uma forma geral.

Quanto à produção própria, Ewerton Santana adverte 
que não se trata apenas de quantidade, mas também de 
qualidade. Os produtos de confeitaria de suas padarias, por 
exemplo, levam chocolate da marca belga Callebaut.

O desafio é avaliar constantemente o fluxo das vendas 
para definir o que não pode sair do cardápio e o que precisa 
ser revisto ou reposicionado – eventualmente, os atendentes 
não estão sabendo explicar algum produto e precisam de 
treinamento específico para conseguir impulsionar melhor 
as vendas, cada um em uma das “ilhas” gastronômicas da 
padaria de serviços. “Quanto mais for possível produzir ali 
dentro, maior a chance de o cliente fazer todas as suas 

compras na padaria. Há casas fazendo até o próprio blend 
de hambúrger”, comenta Santana.

Os produtos de nicho, como os veganos, sem lactose ou 
glúten, em contraposição, não têm muito espaço nessas 
padarias, porque têm pouca saída e são perecíveis. Além 
disso, para que fossem ofertados com segurança, sem 
risco de contaminação cruzada, teriam de ser preparados 
em áreas exclusivas, o que não é viável considerando a 
relação entre custo e benefício. A saída, portanto, não é via 
fabricação própria, mas como itens de revenda.

Quanto mais for possível produzir ali dentro, 
maior a chance de o cliente fazer todas as 
suas compras na padaria. Há casas fazendo 
até o próprio blend de hambúrger”
Ewerton Santana, especialista em gestão de padarias 
e proprietário da rede de padarias Pão D´Oro
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Relacionamento
Pelo volume de clientes que frequenta a padaria de 

serviços, o atendimento não é tão pessoal quanto nos 
outros dois modelos de negócio. Mas com a necessidade 
de capacitar as equipes para que entendam de maneira 
mais aprofundada os produtos da ilha em que atuam, o 
atendimento é diferenciado e muito profissional, o que 
gera satisfação nos clientes.

Perfil do empreendedor
Esse tipo de padaria exige um amplo conhecimento 

do empreendedor. Em geral, são empresários já com 
experiência no ramo, que estão ou já estiveram à frente 
de casas menores e têm envolvimento pessoal ou história 
familiar com a panificação.

Conhecem o segmento, estudaram potencial de 
mercado e se sentiram preparados a dar este “passo”, 
abrindo uma padaria com operação mais complexa. São 
empresários que conhecem gastronomia, e não apenas a 
arte de fazer pão. “Este não é um modelo para quem está 
começando, tanto pelo valor de investimento quanto pela 
expertise necessária. É um negócio grandioso para fazer 
rodar”, decreta Ewerton Santana.
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Localização
A sugestão é que estejam localizadas no caminho  

de volta para o bairro (sentido centro–bairro, portanto). 
Essa análise é fundamental no momento de escolher 
o ponto, porque estar de um lado ou de outro de 
uma avenida movimentada, por exemplo, pode ser 
determinante para o sucesso ou fracasso do negócio.

Este não é um modelo para 
quem está começando, tanto 
pelo valor de investimento 
quanto pela expertise 
necessária. É um negócio 
grandioso para fazer rodar”
Ewerton Santana, especialista em gestão de padarias 
e proprietário da rede de padarias Pão D´Oro

FORTALEZA OU FRAQUEZA? 
Padarias desse estilo/porte 
PRE-CI-SAM contar com 
estacionamento e, se possível, 
serviço de manobrista.  

Lembre-se:Lembre-se:  quanto mais tempo o 
cliente passar dentro da padaria, 
mais itens levará. O objetivo não é 
que ele leve apenas o pão francês!
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Oferecem pães, doces e produtos de mercearia. Costumam 
alcançar melhores resultados...  Costumam alcançar melhores 
resultados quando localizadas em regiões estritamente 
residenciais — clientela vai a pé — sem supermercados 
próximos, para que clientes, por necessidade e conveniência, 
agreguem à compra produtos de mercearia, ainda que 
pagando um valor mais alto. A barreira de entrada é 
pequena, porque esse tipo de padaria não demanda grande 
investimento. A especialização requerida em administração é 
menor do que no modelo de padarias de serviços.

Há casos de padarias menores, que o mercado classifica 
como express, em que o volume não justifica montar uma área 
de produção própria (diferentemente das tradicionais, que têm, 
sim, central de produção). A opção nesses casos é pela compra 
do pão pré-pronto congelado, que será assado conforme o 
fluxo de cliente. Se por um lado essa opção reduz a margem 
de lucro, por outro gera economia com relação à contratação 
de funcionários – eliminam um turno e a necessidade de 
contratação de mão de obra mais especializada. 

Investimento
De R$ 50 mil a R$ 300 mil.

Público
• Majoritariamente masculino, que só vai buscar pães e 
frios, em uma passagem rápida e sem se importar com a 
aparência do local. Pouco fiel, pode ir tanto na padaria da 
rua de cima quanto na da rua de baixo.

Mix de produtos
Nos casos em que há produção in loco, há oferta 

dos produtos mais básicos de panificação e vitrine de 
doces e salgados, sem muitos itens diferenciados. Mas 
a proximidade e a informalidade desse tipo de padaria 
trazem algo de valor para o cliente no que diz respeito 
aos produtos: a possibilidade de personalização, de que 
“só lá o confeiteiro adapta o doce para ficar exatamente 
do jeito que eu gosto”. Parte importante do ganho desse 
tipo de padaria está na venda de itens de mercearia que, 
para viabilizar o negócio, são vendidos pelo dobro do 

Principais características
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valor encontrado nos supermercados. Por essa razão, a 
escolha desse mix tem de ser muito estratégica e focar 
em itens realmente emergenciais, como óleo, molho, 
macarrão, refrigerantes, salgadinhos, bolacha, com saída 
mais constante.

O atendimento próximo e personalizado 
com os clientes é um grande diferencial 
das padarias tradicionais. Conhecem 
os clientes pelo nome, seus hábitos 
e horários e isso faz com que eles se 
sintam em casa e se mantenham fiéis” 
Mayra Viana, especialista do Sebrae

Relacionamento
As padarias tradicionais oferecem atendimento 

personalizado: conhecem o cliente pelo nome, seus 
hábitos e preferências. Isso faz com que o cliente se sinta 
em casa e ganhe intimidade. Por exemplo, liga e combina 
que dali uma hora vai buscar meio quilo de pão de queijo 
ou de docinhos e já pede que deixe separado. 

Perfil do empreendedor
Tem experiência no segmento via cursos técnicos, via 
histórico familiar ou atuando como funcionário em outra 
padaria.

Localização
Por não oferecer serviços (refeições), não costuma dar 

certo em regiões comerciais. Precisa estar nos bairros.
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FRAQUEZA 
Por falta de diferenciação e de valor agregado, esse 
tipo de padaria é muito vulnerável à concorrência dos 
supermercados, que desenvolveram uma estrutura 
mais robusta de panificação nos últimos anos e, 
como têm escala, conseguem cobrar um valor mais 
baixo pelo quilo do pão. Para tentar manter o negócio 
vivo, Mayra Viana, especialista do Sebrae, sugere o 
investimento na produção de produtos frescos de 
confeitaria, o que daria às padarias tradicionais certa 
vantagem em relação aos supermercados.



O portal Ultragaz Empresas traz 

uma série de conteúdos úteis 

sobre o mercado de padarias. 

Confira textos sobre perspectivas 

de mercado, tendências, inovação, 

eficiência, equipamentos, gestão, 

estoque, equipe, arquitetura e 

marketing para pizzarias, além 

de guias e e–books gratuitos que 

podem apoiá–lo na abertura e no 

gerenciamento do seu negócio.

Conheça também as vantagens de 
contar com o fornecimento de GLP  
a granel da Ultragaz em sua padaria.  
O fornecimento contínuo do 
energético exclui qualquer risco 
de interrupção na operação do 
estabelecimento. Fale conosco!

QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a?_ga=2.105326720.240247641.1614086931-859277996.1611687249

