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Pão Artesanal começou em 1983-85

• Quem começou o Pão Artesanal?

• Qual Pão Artesanal era feito à época?

• O que fez a diferença entre Pão Artesanal e o “pão comum” 
habitualmente encontrado?
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Esta não é uma Tendência

• Uma padaria que começou em 1987 produzia e usava 2.500 a 
3.000 lbs (1,1 a 1,4 ton) de farinha por semana para 5.000 a 
6.000 pães.

• Hoje, 125.000 lbs (57 ton) de farinha é usada para fazer 250.000 
pães por semana.

• Isto é, 50 vezes mais produção em um período de 31 anos, 
porém com a manutenção da mesma qualidade.
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O que a fez bem-sucedida até
hoje e ainda em crescimento ?

• Pão de Qualidade com…

• Quantidade apropriada de água para maximizar a qualidade da farinha

• Farinha de baixa proteína

• Grande quantidade de “pré-fermento”

• Curta duração da etapa de amassamento

• Modelagem a mão ou com equipamento apropriado

• Longa fermentação

• Assamento em forno de lastro para criar crosta e volume

• Miolo aberto e úmido e crosta crocante

• Sem aditivos para shelf life ou condicionadores de massa, apenas enzimas
em algumas ocasiões
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Poderia a produção em grande
escala reduzir a qualidade do pão ?

• Não…

• Investimento adequado em equipamentos

• Instalação com espaço suficiente para acomodar a fermentação

• Controle dos tempos e distribuição
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Qual é a solução para a grande
distribuição do Pão Artesanal ?

• Congelados pré-assados, desde que não tenha sido usados produtos
químicos para shelf life

• A demanda por Pães de Qualidade foi tão grande que a La Brea Bakery abriu
fábrica em Los Angeles em 2001

• Mantendo a mesma qualidade, La Brea Bakery foi capaz de produzir 3.000 
pães por hora

• Outras panificadoras seguiram em sequência

• A solução de pré-assados congelados foi ótimo impulso para pães de 
qualidade em larga distribuição sem afetar a qualidade e atingindo áreas
sem acesso a pães artesanais

• Igualmente, grandes instituições e hotéis foram capazes de receber a 
mesma qualidade em pães, por todo o país
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Lembre-se desta fatia de pão
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O que ajudou a abertura de múltiplas
Panificadoras Artesanais nos EUA ?

• Pães Artesanais eram principalmente localizados na costa leste e oeste, 
nas cidades mais importantes

• Em função do aumento do custo imobiliário nestas regiões, as pessoas
começaram a se mover para áreas diferentes, bem como escritórios e 
fábricas

• A demanda por Pão de Qualidade acompanhou estas pessoas

• Nós começamos a identificar em pequenas cidades, panificadoras
artesanais de sucesso
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“Gluten Freak” ou “Gluten Free” ?

• Dieta e assuntos de saúde promoveram produtos gluten free

• Culpamos …

• O agricultor?

• O trigo?

• O moageiro?

• O panificador?

• O médico?

• Ou a mídia?
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Evolução nos últimos 9 anos
• Pão de “grão inteiro”

• Grãos ancestrais

• Trigo germinado

• “Viennoiserie” (produtos especiais de panificação - massa doce)

• Clientes procuram por valor “saudável” quando escolhem pão

• Trigo integral pelas fibras e aroma

• Grãos ancestrais para fácil digestão e nutrição

• Sementes e gramíneas para valor nutricional e aroma

• O movimento foi lento mas progressivo

• Lento pela falta de recursos e consistência e altos preços

• Grandes moinhos como Arden Mill introduziram uma linha de farinhas de grãos
ancestrais e farinhas “tradicionais”
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Khorasan Flour
Kamut
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Esqueça isto: Lembre-se disto:
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Hoje o Mercado está mudando novamente:

• A geração dos “millennium’s” quer deixar as cidades
• Nos últimos 5 anos panificadoras varejo estão reabrindo nas cidades
• Em função do trânsito, pessoas caminham mais, permitindo múltiplas

panificadoras serem bem-sucedidas
• Panificadoras “varejo” possuem diferente conceito em relação ao passado, 

que são…
• Pão
• “Viennoiserie” (pães especiais – massas doces)
• Sanduíches em versão limitada
• Café e drinks
• Local onde as pessoas “se cuidam” e socializam com família e amigos
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Fonte: U.S. Department of Commerce; Sundale Research
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Fonte: U.S. Department of Commerce; Sundale Research
40



41



Pensamos que estamos fazendo algo especial 
mas há 14.400 anos já se produzia pães de 

miolo aberto !
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Obrigado !

Michel Suas – michel@sfbi.com
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