
HORA DE 
CRESCER

10 tendências para 
padarias e confeitarias



A tecnologia e uma nova consciência a respeito  
do que comemos e do impacto que provocamos 
no mundo fazem com que o mundo ao nosso 
redor mude numa velocidade muito maior do 
que uma, duas ou três décadas atrás.  O resultado  
no mundo dos negócios  é a necessidade 
constante de se adaptar e inovar. Este  
é um desafio para a reinvenção  do setor  
de panificação e confeitarias no Brasil.

Tradicionalmente, as padarias brasileiras são 
negócios familiares que sempre mantiveram 
um padrão de produtos e serviços com pouca 
diferenciação. Ainda hoje, poucas se configuram 
como redes e possuem mais de uma loja em 
funcionamento. Mais raras ainda são aquelas  
que operam em mais de uma cidade. A maioria 
delas são instituições de “bairro”, fortemente 
ligadas à comunidade em que estão inseridas.  
Contudo, esta configuração clássica está 
mudando e dando espaço  para a chegada  
de novos modelos de negócios.

Este pequeno guia com 10 tendências em padarias  
e confeitarias traz conceitos que perpassam toda  
e qualquer gestão eficaz de padarias, além de 
exemplos que podem te inspirar a tomar boas 
decisões para o seu negócio.  
Esperamos que a leitura seja útil!

Um abraço,
Ultragaz
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01
EXPANSÃO

Das lojas de bairro às redes  
presentes em várias regiões



Benjamin, a Padaria  
deixou de ser uma 
pequena rede criada pela 
família Abrahão, na capital 
paulista, para expandir  
os horizontes. A Benjamin 
foi comprada pelo 
fundo de investimentos 
Península Participações 
por R$30 milhões em 2015. 
De lá para cá, pulou de 
 8 para 21 lojas abertas  
em pontos estratégicos 
de São Paulo. A meta é  
tornar-se “a maior rede 
de padarias do Brasil”, 
chegando a 500 lojas em 
todo o país até 2020. O 
mix deve agregar lojas 
próprias e franquias. 

Já a Dona Deôla, também 
de São Paulo, utiliza 
recursos dos proprietários 
para crescer. A receita  
está dando certo.  
O negócio, que começou 
em 1949 como uma 
padaria familiar, tem  
hoje 21 pontos de vendas 
em São Paulo. Apenas   
6 deles são padarias 
convencionais. Elas 
funcionam como centros 
de distribuição para as 
demais 14 lojas que mais 
se parecem com cafés, 
divididas em quiosques 
e pequenas unidades 
dentro de hospitais  
e centros empresariais. 

1 EXPANSÃO 
Das lojas de bairro às redes presentes em várias regiões

http://benjaminapadaria.com.br/
http://www.donadeola.com.br


02
FRANQUIAS

Descentralização
e capilaridade



Outra forma de expansão que 
vai ganhando força, inclusive 
entre as famílias controladoras 
de padarias com décadas 
de operação, é pela via das 
franquias. Neste caso, marcas 
fortes se descentralizam e 
ganham filiais em diferentes 
modelos de negócios - 
frequentemente como padarias 
express. Elas se diferenciam 
pelo serviço rápido e localização 
em pontos comerciais menores 
e bastante disputados.   Um 
caso de sucesso é o da Padaria 
Brasileira, criada há quase 70 

anos no ABC Paulista. Famosa 
pelos deliciosos sonhos,  
a marca abriu sua primeira  
filial em 1987.  

As lojas convencionais da 
rede contam com um mix de 
produtos diversificado, que 
vai de confeitaria à rotisseria, 
passando por jornais e até 
produtos de supermercado. 

Hoje, os negócios incluem 
franquias da Brasileira 
Express, presente sobretudo 
em shopping centers. As 
lojas são uma espécie de 
fast food da panificação e 
da confeitaria que, contudo, 
mantêm a qualidade. Um 
desafio para a expansão  
é ampliar a capilaridade das 
lojas, sendo que os produtos 
até hoje saem das cozinhas 
das lojas principais. 

QUALIDADE DE PONTA A PONTA
Para abastecer todas  
as lojas, a Dona 
Deôla e a Padaria 
Brasileira montaram 
esquemas logísticos 
que aproveitam ao 

máximo a produção 
das cozinhas industriais 
da rede. Estes produtos 
são distribuídos para 
as demais lojas com 
bastante frequência 

e estão sempre 
fresquinhos.   
O objetivo é manter  
o padrão de qualidade  
e a diversidade  
de produtos.

2 FRANQUIA 
Descentralização e capilaridade

https://exame.abril.com.br/pme/como-a-dona-do-sonho-mais-famoso-do-abc-fatura-r-60-milhoes/
https://exame.abril.com.br/pme/como-a-dona-do-sonho-mais-famoso-do-abc-fatura-r-60-milhoes/
http://brasileiraexpress.com.br
http://brasileiraexpress.com.br


03
DIVERSIFICAR

Ampliação do  
mix de produtos



Conheça a parceria da  
Panetteria ZN com a Ultragaz

Iracema economiza 45%  
com adoção do gás GLP

Sem franquias e filiais,  
a Panetteria ZN e a Iracema 
Pães e Doces, ambas em 
São Paulo, começaram 
pequenas, década  atrás, e 
aos poucos ampliaram seus 
espaços e conquistaram 
clientes para além das 
fronteiras do bairro. Hoje 
elas contam com lojas 
espaçosas, agradáveis e 
setorizadas. Balcão de pães, 
restaurante, forno de pizzas, 
buffet de sopas e adega de 
vinhos convivem lado a lado 

e atraem clientes  
24 horas por dia.
 
Muito além dos produtos  
de panificação, a Panetteria 
ZN é um exemplo de mix 
de produtos de dar inveja. 
O mais famoso deles é uma 
coxinha de 1kg que ficou 
famosa no Brasil inteiro.

3 DIVERSIDADE 
Ampliação do mix de produtos

A Panetteria ZN  
tem até uma gincana: 
quem come a coxinha  
de 1kg em até 10 
minutos não  
paga o salgado!

SAIBA MAIS

http://ultragazempresas.com.br/padarias/vdeo-conheca-a-parceria-da-panetteria-zn-com-a-ultragaz/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/vdeo-conheca-a-parceria-da-panetteria-zn-com-a-ultragaz/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/vdeo-conheca-a-parceria-da-panetteria-zn-com-a-ultragaz/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/video-iracema-paes-e-doces-economiza-ate-45-com-gas-glp/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/video-iracema-paes-e-doces-economiza-ate-45-com-gas-glp/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/video-iracema-paes-e-doces-economiza-ate-45-com-gas-glp/
http://www.panetteriazn.com.br
http://iracemapaesedoces.com.br/iracema/


04
AGILIDADE

Lojas express,  
walk-thru e drive-thru



Uma das principais 
tendências do momento 
está nas padarias express, 
drive-thru e walk-thru. 
Independentemente de 
escolher um modelo de lojas 
próprias ou franqueadas, 
escolher abrir uma padaria 
como essas é uma maneira  
de resolver problemas 
rotineiros de seus clientes.  
A venda rápida, de carro  
ou a pé, é vantajosa  
para ambas as partes.

Frustrado com a habitual 
demora para comprar pão, 
o empresário Tom Ricetti 
teve a ideia de fundar uma 
padaria drive-thru, onde 
o cliente pudesse  fazer o 
pedido, pagar e levar seus 
quitutes para casa sem sair 
do carro. Estava criada a 
Pão To Go, que opera com 
lojas próprias e franquias 
em diferentes estados do 
país. Atualmente, a rede 
trabalha também com lojas 
express do modelo walk-thru. 
São lojas compactas e em 
estações de metrô e trem, 
entre outros pontos, com 
quiosques de apenas 12 m2  
e operação enxuta.

Mais rapidez,
menos espaço
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Lojas express, walk-thru e drive-thru

http://ultragazempresas.com.br/padarias/padaria-drive-thru-e-padaria-express/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/padaria-drive-thru-e-padaria-express/
https://www.portalpaotogo.com


05
DIFERENCIAÇÃO

Produtos artesanais  
ou com toque gourmet



Assim como nos bares 
e restaurantes, é cada vez 
maior a procura por “toques 
de chef” que deem aos 
produtos de padaria 
e confeitaria aquele sabor 
inigualável, deixando 
a concorrência para trás.  
As boulangeries  que fazem 
sucesso  com pães de 
fermentação natural 
e confeitos exclusivos 
e bem cuidados estão 
alçando as padarias a um 
novo  patamar de exigência.  
Os consumidores sabem a 

diferença.   83% 
dos padeiros não têm 
certificação formal. 
Portanto, vale revisitar 
a qualidade dos seus 
produtos, incorporando 
receitas de um novo 
chef padeiro ou mesmo 
buscando consultorias  
e cursos para melhorar  
sua cozinha. 

Ingredientes finos, 
produtos exclusivos, 
ambientes planejados
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Produtos artesanais ou com toque gourmet



06
ESPECIALIZAÇÃO

Padarias e confeitarias  
especializadas



Confeitarias especializadas 
em tortas, brigadeiro, bolos. 
Lojas que criam receitas  
de doces sem glúten  
e sem lactose. Padarias  
que produzem apenas  
pães orgânicos. 

Há casas especializadas  
em todos esses nichos  
e que entregam produtos 
com todo o capricho, 
elevando produtos já 
queridos pela população 
a um patamar “do estado 
da arte”.  A recente 
popularização dos cake 
designers é apenas um  
dos termômetros dos novos 
tempos para panificação   
e confeitaria no Brasil.

Invista em suas 
especialidades  
e destaque  
seus produtos!
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Padarias e confeitarias especializadas



07
EXPERIÊNCIA

Layout moderno  
e experiência do cliente



Diminuir o tumulto 
nos caixas, facilitar o 
atendimento no balcão e 
dispor o mobiliário para 
conduzir o cliente a passar 
por toda a loja têm sido 
os principais norteadores 
dos layouts de padarias e 
confeitarias. As tendências, 
porém, vão além disso  
e passam pela criação  
de ambientes convidativos, 
aconchegantes 
e confortáveis. 

Da mesma forma, enquanto  
a iluminação da loja pode  
ser mais leve e indireta,  
é preciso que seu mapa  
de luz favoreça e destaque  
os produtos. 

Espaços “pet friendly”  
ou ambientes com wi-
fi liberado para quem 
quiser trabalhar com seu 
computador entre um 
quitute e outro são exemplos 
de como melhorar  
a experiência do cliente  
e fazer com que ele(a)  
volte sempre! 
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Layout moderno e experiência do cliente

LEIA TAMBÉM

Arquitetura 
para cozinhas  
e salões  
de padarias 

http://ultragazempresas.com.br/padarias/arquitetura-de-padarias-cozinhas-e-saloes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/arquitetura-de-padarias-cozinhas-e-saloes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/arquitetura-de-padarias-cozinhas-e-saloes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/arquitetura-de-padarias-cozinhas-e-saloes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/arquitetura-de-padarias-cozinhas-e-saloes/


08
ATENDIMENTO

O expert 
está no balcão



Foi-se o tempo em que  
o atendente de balcão até 
podia ser mal-humorado e 
até um pouco rude com sua 
caneta apoiada na orelha, 
atendendo todos os dias  
as mesmas pessoas.  

PADARIAS QUE NÃO 
TREINAM SEUS 
FUNCIONÁRIOS COMO 
EXPERTS DE SEUS 
PRODUTOS  
ESTÃO NO PASSADO.  
É importante que eles 
atendam os clientes com 
educação e gentileza,  
trazendo os valores da marca  

para o plano principal, 
e que saibam de cor as 
características e qualidades  
de cada produto.  Sugerir 
diferentes produtos para 
consumo e inspirar os 
clientes a experimentarem 
itens diferentes da sua 
vitrine pode melhorar  
a experiência de compra 
e fidelizá-los.  Ainda mais 
quando se tem produtos 
diferenciados como 
adega de vinhos, pães 
de fermentação natural, 
confeitos exclusivos, entre 
outros itens que chegaram 
às padarias para ficar.

8 ATENDIMENTO 
O expert está no balcão

http://ultragazempresas.com.br/padarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/
http://ultragazempresas.com.br/padarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/


09
SUSTENTABILIDADE

Produtividade  
sustentável



Muito além dos produtos 
orgânicos e/ou ingredientes 
comprados de fornecedores 
locais, é necessário tirar  
o máximo aproveitamento  
dos ingredientes. 

Já há comércios de panificação 
que respeitam a sazonalidade 
dos ambientes e utilizam 
hortas caseiras - ou anexas 
à própria padaria - para 
obter parte dos ingredientes, 
inventando novidades em 
cima deles. Inovações nutritivas 
incluem ingredientes exóticos 
como a farinha de maracujá.

A economia de recursos 
hídricos, energéticos e das 
matérias-primas utilizadas  
é uma inovação crucial  
para a produtividade  
das padarias. 

A rotina de sua padaria pode 
ser modernizada e muito mais 
produtiva com a escolha  
de novos equipamentos 
movidos a uma ENERGIA 
LIMPA E MUITO MAIS 
EFICIENTE, O GÁS GLP.  
Isso lhe fará ganhar agilidade 
e racionalizar a produtividade 
dos seus funcionários, 
melhorando também  
as condições de segurança 
laboral e o aproveitamento  
dos insumos. 

9 SUSTENTABILIDADE 
Produtividade sustentável

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/faz-bem/com-ingredientes-da-horta-da-familia-irmas-criam-sistema-de-fornadas-nutritivas
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/faz-bem/com-ingredientes-da-horta-da-familia-irmas-criam-sistema-de-fornadas-nutritivas
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/faz-bem/com-ingredientes-da-horta-da-familia-irmas-criam-sistema-de-fornadas-nutritivas


10
TECNOLOGIA

Equipamentos certos  
para produtividade



Existe uma variada 
gama de equipamentos 
a gás, fabricados por 
diferentes empresas, e 
capazes de suprir as mais 
exigentes demandas com 
excelente custo-benefício 
também em termos de 
manutenção, assistência 
técnica e produtividade. 
São fornos, fritadeiras, 
cozedores, chapas, 
fogões, equipamentos 
multifuncionais (all-in-one), 
broilers (grelhas) e banhos- 
-maria, muitos deles 

compactos, e com 
funcionalidades adaptadas 
aos novos desafios do seu  
dia a dia. Todos eles 
obedecem às normas de 
segurança oficiais da NR-12.

Vale lembrar que fornos 
tecnologicamente obsoletos 
consomem mais energia. 
Já os fornos novos geram 
redução de custos com 
manutenção, aumento  
da produtividade e  
melhor aproveitamento  
da mão de obra.

Guia Completo:  Equipamentos  
a Gás GLP para padarias

10 TECNOLOGIA 
Equipamentos certos para produtividade

LEIA MAIS

Passo a passo para instalação  
de gás GLP em padarias 

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/a_guia_equipamentos_padarias_a
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/a_ebook_instalacao_glp_padarias_a


SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA GRATUITA DA ULTRAGAZ

Quer contar com as 

VANTAGENS e 
FACILIDADES

do Gás GLP em sua 
padaria ou confeitaria?

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_padarias_a



