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Números do setor de panificação e confeitaria- performance 2018

• São mais de 70.000 padarias em todo país;

• 93% são padarias de médio e pequeno porte;

• Empregamos 890 mil pessoas diretamente;

• Faturamento do setor em 2018, foi de R$ 92,63 bilhões;

• Hoje o pão francês representa em torno de 48 % de todo o volume 
de pães produzidos nas padarias. 
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mudanças de hábitos de consumo

Mudança de percepção de mundo, da ética, das 
relações, da vida. 

A geração hoje até 30 anos trás novo modo de 
relacionar com o aqui e agora, tendo consciência que 

farão mudanças no futuro.

Podemos chamar de geração de influenciadores.



mudanças de hábitos de consumo

• Impacto na padaria:

• Surgimento de espaço para produtos fitness 

( pão sem glúten, castanhas, sementes, frutas secas, etc );

• Valorização e busca por pães de fermentação longa (massa madre);

• Busca por pães com muitos grãos;

• Observação dos rótulos e matéria prima da receita:

• Críticas aos pães de farinha branca (*);



mudanças de hábitos de consumo

• Impacto na padaria:

• Criação de opções de sanduiches e produtos vegetarianos e veganos; 

• Busca do ponto de equilibrio entre a inovação e tradição;

• Clara valorização do jovem no setor como padeiro;

• Diferenciação do padeiro artesão x indústria.



estratégias de capacitação profissional
e valorização do pão francês (*)



CARTAZ
A arte do cartaz será
disponibilizada no site
da ABIP para que
entidades/empresários
possam imprimir e fixar
na área de produção da
padaria.





estratégias de capacitação profissional







estratégias de capacitação profissional



estratégias de capacitação profissional

video
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pães congelados no negócio
panificação

• Operam já no Brasil em torno de 300 fábricas de pães congelados;

• Hoje o mercado principal desses são os supermercados;

• O setor de panificação começa a operar comprando os pães 
congelados,  ainda  existe resistência ao pão congelado;



pães congelados nos negócios de
panificação• Impacto: 

- muitas padarias poderão  se tornar comércio, produzindo poucos itens;

- os moinhos irão negociar com grandes grupos e esses irão impor preços  

ou trazer farinha de fora do Brasil;

- Estimamos que o Brasil produz 1.700.000 mil toneladas de pão francês, 

destes 265.000 mil toneladas são pães congelados. 

• A posição da ABIP:
- as padarias precisam ter o domínio desta tecnologia;

- mostrar oportunidades aos empresários;

- estamos sugerindo a construção de centrais de produção;

- Valorização o produtos artesanal porém com mais tecnologia no processo.



Ociosidade no processo produtivo

1º semestre 2018

66,88%

18,83%

11,04% 3,25%

Até 10% De 11 a 30% Acima de 31% Não soube informar

pães congelados nos negócios de
panificação

Fonte:
Marcio Rodrigues & Consultores 



43%

29%

27%

1%

Manteve se inalterado Aumentou Diminuiu Não soube dizer

Faturamento na Indústria 2016 / 2017

pães congelados nos negócios de
panificação

Fonte:
Marcio Rodrigues & Consultores 



Principais produtos produzidos

24%

25%

51%

Salgados

Pão de Queijo

Pães Congelados

pães congelados nos negócios de
panificação

Fonte:
Marcio Rodrigues & Consultores 
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demandas do setor de panificação e confeitaria 

•O Brasil precisa de Farinha de melhor qualidade: 
• Não é possível manter mais Farinhas que faz tudo;

• Precisamos de Farinha sem aditivo;

• Informações sobre; Elasticidade, força, proteína;

• A demanda de farinha integral amplia na medida de sua qualidade;



demandas do setor de panificação e confeitaria 

• Moinhos deveriam  criar um fundo nacional para investir em 
campanhas de aumento do consumo de pão. Mais marketing focado 
no pão, mas venda de pão. Grande beneficiado os moinhos.  
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