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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

Olhar para o passado, tendo a coragem de 

reconhecer nele não apenas os nossos acertos, 

mas também os erros que cometemos é, segu-

ramente, uma forma de escrever um presente 

e um futuro melhores. Não somos perfeitos, 

e nem podemos aspirar a sê-los, porque, ao 

mesmo tempo em que isso seria algo divino, 

de certa forma também seria engessante. Afi-

nal, quem pode aspirar ir além da perfeição, 

não é mesmo?!

Assim, os 100 anos que nos separam do iní-

cio das atividades da Aipan-SP, naquele longín-

quo verão de 1915, não trazem como arcabou-

ço uma história sem máculas, mas, sim, uma 

experiência de milhares, quiçá milhões de seres 

humanos, que a construíram simultaneamente 

à história da panificação no Brasil, procurando 

acertar mais do que errar. E é animador cons-

tatar que o balanço entre os bons e os maus 

momentos é bastante positivo. Foram 100 anos 

pontilhados por grandes vitórias e conquistas 

para o nosso setor. 

Nossa entidade surgiu num momento par-

ticularmente complicado, quando o mundo 

acabara de mergulhar na 1ª Grande Guerra, 

e o País se encontrava inserido num processo 

político-econômico muito delicado, no qual 

estava em jogo o suprimento de gêneros ali-

mentícios de primeira necessidade. Porém, por 

força do destino, na liderança dessa iniciativa 

estava um grupo de abnegados da panificação, 

homens de garra e estirpe, que, já no começo 

do século passado, sentiram que sem a união 

de forças muito pouco ou nada pode se fazer, e 

não se vai a lugar nenhum. E eles foram suce-

didos por outros de igual estatura moral e em-

presarial, que, com muita garra e competência, 

fizeram a voz da Aipan e de seus associados 

Ao completar 100 anos de história, a Aipan-SP renova seu compromisso de se 
manter sempre à frente da luta pelo desenvolvimento do setor.

E que venham os próximos 100 anos!

soar alto, para que esta fosse ouvida e respei-

tada, para traduzir-se em valorosas conquistas. 

Como resultado direto do trabalho das Dire-

torias da Aipan-SP e do Sindipan-SP – entidade 

que vem ombreando sua luta desde 1935, e que, 

neste ano de 2015, também completa 80 anos 

de atividades ininterruptas –, semearam em 

solo fértil e conseguiram sedimentar no plano 

do comércio varejista um novo e fortalecido 

modelo de negócio, a padaria moderna, cuja 

dinâmica transcende o nobre ofício de vender 

pão, para ocupar o status de solução muito 

mais complexa e completa no afã de atender 

às demandas, necessidades e desejos do públi-

co consumidor, personificados nos milhões e 

milhões de clientes que, todo o dia, fazem suas 

compras e nos dão o prazer de sua visita em 

nossas casas.

Para mim e para as atuais Diretorias da  

Aipan-SP e do Sindipan-SP foi – e continua sendo 

– uma honra e um orgulho muito grandes ter re-

cebido esse legado das gerações passadas. E, ao 

mesmo tempo em que nosso peito se enche de 

alegria por ver nossa querida Associação com-

pletar seu primeiro centenário, sabemos tam-

bém que isso representa um importante reco-

meço, cuja responsabilidade repousa em nossas 

mãos. Mas este é um compromisso e uma mis-

são que abraçamos com carinho e satisfação.

E como uma nova história não se constrói so-

zinhos, eu e as Diretorias do SAMPAPÃO convi-

damos todos e cada um de vocês a trilhar conos-

co essa auspiciosa estrada que nos conduzirá ao 

futuro – um tempo ainda melhor e de novas e 

maiores realizações, que, certamente, faremos 

questão de compartilhar com vocês.

Um forte abraço e sigamos sempre juntos! 
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

atendimento: de segunda a  
sexta-feira, das 16h às 18h

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

Criminal e tributário 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

atendimento: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 h.

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde 
Ocupacional e Clínicas – Dr. Amauri 

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

Dr. Armênio Soares Ferreira Jr. 
e Dra. Angela Lullo Ferreira

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto: 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

Luis Carlos de Souza
diretor de Patrimônio: 
José Pinho dos Santos
diretor de marketinG: 

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Eduardo José Manuel Machado

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa

diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 

André dos Santos Teixeira
diretor finanCeiro: 

Manoel de Oliveira Martins
diretor finanC. adJ: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
diretor SoCial: 

João Lucas Dias Gonçalves
diretor téCniCo: 

Antonio Valter de Almeida Ribeiro

diretor de Patrimônio: 
Manuel Rodrigues Gato
diretor de marketinG: 
Wagner Vale Ferreira

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes
Valdeir Antonio de Jesus

diretoreS CulturaiS
Sérgio Bartolo Manso

Ricardo Jacob de Magalhães Correa
diretoreS nomeadoS

Eduardo José Manuel Machado
Rogério Shimura
ConSelho fiSCal

Fernando Gonçalves Perregil
Fernando Pedro de Souza

Manuel Rodrigues Antunes Leal
ConSelho fiSCal – SuPlenteS

Pedro Paulo Sobrinho
Ronaldo Amaro Macarrão

Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos

ConSelho ConSultiVo membroS 

efetiVoS:

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo

Luiz Martins
Luis Evanildo Tenório Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 
SuPlenteS: 

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS:

André dos Santos Teixeira

Manuel do Oliveira Martins
Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

diretoria exeCutiVa:

diretor exeCutiVo

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
teSoureiro

Carlos Gonçalves Teixeira
SeCretário

Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manuel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Julio Cesar Dinis

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antonio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

Dialino dos Santos Rosário
Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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introdução & agradecimentos

cCem anos é muito tempo. Longe de querer resumir nas páginas desta edição 

comemorativa da Revista IP&C a totalidade dos acontecimentos que marca-

ram a centenária trajetória da Aipan-SP, nosso objetivo aqui foi brindar vocês, 

amigos leitores, com o relato de alguns dos principais fatos que construíram a 

auspiciosa história da Associação, em linha com o desenvolvimento do setor de 

panificação, ao longo desse período.

Assim, optamos por dividir esta publicação em dois conjuntos centrais de 

informação. No primeiro deles, colocamos uma série de reportagens especiais 

sobre conquistas e ações de suma importância empreendidas pela entidade, 

que garantiram essa evolução. Já a segunda, traz informações organizadas ao 

longo de uma linha do tempo, na qual procuramos destacar alguns episódios 

emblemáticos da trajetória da entidade, tendo como pano de fundo alguns 

dos mais representativos momentos da história política, social e econômica 

brasileira.

Não poderíamos de deixar registrado aqui o nosso agradecimento à escrito-

ra Nilmara Cristina Perissini, autora do livro “Da União à Fundação – A História 

da Panificação de São Paulo” – inegavelmente o mais completo relato dessa 

trajetória –, que serviu de base para pesquisa histórica e referencial de várias 

passagens e reportagens desta edição especial da Revista IP&C.

Esperamos que vocês apreciem este presente que a aniversariante Aipan-SP 

fez questão de lhe entregar em mãos. Ele é a nossa sincera homenagem aos ho-

mens e mulheres que escreveram cada capítulo desse tempo, e, é claro, a todos 

vocês que continuam a escrevê-los, com amor, carinho, trabalho e dedicação, 

matérias-primas tão importantes quanto a farinha, que integra a receita do 

mais sagrado e nobre alimento da humanidade: o pão.

Boa leitura!

Os Editores

Muito mais do que  
uMa bEla história
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entrevista / RUI GONÇALVES 

Q

Este ano, o calendário anual de eventos do SAMPAPÃO está repleto de datas 
e eventos especiais por conta da comemoração do centenário da Aipan-SP. 
E Rui Gonçalves, presidente da Comissão Organizadora dos “100 Anos” da 
entidade convida todos a participar dessa festa.

Quando o assunto é panificação, o SAMPAPÃO, 

como todo mundo sabe, é reconhecido nacio-

nal e internacionalmente como referência de 

trabalho sério, dedicação e competência. Con-

tudo, as entidades também são famosas pela 

forma alegre e contagiante de comemorar suas 

datas especiais, eventos em que a animação 

passa também a ser sua marca registrada. 

E, para celebrar a passagem dos 100 anos de 

fundação da Aipan-SP, simultaneamente à co-

memoração dos 85 anos do Sindipan-SP, como 

não podia ser diferente, o SAMPAPÃO preparou 

uma ampla e completa série de ações, cuja 

organização foi entregue a um grupo especial 

VEnha coMEMorar,
com a gente!

M
arcus Fred

iani



9Fev/Mar 2015    IP&C 798

de vice-presidentes e diretores de ambas as 

entidades, liderados por Rui Manuel Rodri-

gues Gonçalves, figura das mais conhecidas e 

atuantes dentro e fora delas, escolhido como 

presidente da Comissão Organizadora dos “100 

Anos da Aipan-SP”.

Nesta entrevista, Rui dá os detalhes des-

sa programação e faz um convite: “Participe 

das comemorações dessa data tão importante 

para a panificação paulista e brasileira!”

revIstA IP&c: como está sendo orgAnI-

zAdA A comemorAção dos “100 Anos dA 

AIPAn-sP”?

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves: Há mais 

de um ano, formatamos no SAMPAPÃO uma 

comissão especial para organizar o programa 

oficial de comemorações dessa data tão em-

blemática. Ela composta por vice-presiden-

tes e diretores de ambas as entidades, que, 

desde então, vêm se reunindo semanalmente 

para definir cada uma das etapas dessa pro-

gramação.

como FoI e tem sIdo A AtmosFerA des-

ses encontros?

Tivemos o cuidado de reunir um grande nú-

mero de pessoas nesse grupo, a fim de estu-

dar o maior número de ideias e possibilidades 

para a comemoração desse marco tão impor-

tante para a panificação paulista e brasileira. 

E essa diversidade de pensamentos se revelou 

bastante produtiva, na medida em que tive-

mos oportunidade de analisar um enorme 

acervo de propostas interessantes, lapidadas 

através do consenso, para chegarmos até a 

programação definitiva.

eFetIvAmente, como AndA o desenvol-

vImento dessAs Ações?

Bem, estamos trabalhando a todo vapor no 

desenvolvimento de diversas atividades e 

eventos especiais. O primeiro deles aconteceu 

agora, no dia 10 de fevereiro, quando fizemos 

o lançamento do selo comemorativo e do ca-

rimbo postal dos “100 Anos da Aipan-SP”, com 

uma cerimônia no auditório do SAMPAPÃO, 

que recebeu mais de 300 convidados. 

trAtA-se, então, de um selo oFIcIAl AceI-

to Pelo servIço PostAl BrAsIleIro?

Exatamente. O Departamento de Marketing 

do SAMPAPÃO desenvolveu um logo come-

morativo para a data, que foi transformado 

num selo e num carimbo postal também. O 

selo está disponível para compra e uso da 

população e para inclusão ao acervo dos co-

lecionadores. E o carimbo ficará disponível 

numa agência dos Correios de São Paulo, 

depois em exposição na agência central, no 

Anhangabaú, para, finalmente, ser incorpo-

rado ao patrimônio do Museu Nacional dos 

Correios, em Brasília.

e As entIdAdes, conhecIdAs Por seus 

encontros e suAs FestAs AnImAdAs, 

com certezA não vAI deIxAr PAssAr A 

dAtA em BrAnco nesse quesIto. ou sejA, 

os PAnIFIcAdores Podem esPerAr grAn-

des eventos comemorAtIvos Ao longo 

do Ano PArA celeBrAr esse AnIversá-

rIo, não é mesmo?

Claro que sim! Teremos vários deles. O pri-

meiro, no dia 14 de abril, será um coquetel 

comemorativo na Fiesp, reunindo entidades 

filiadas à Federação, em reconhecimento ao 

entrevista

será, com toda a certeza, um ano repleto de comemorações e de 
muita festa para os panificadores.
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entrevista

trabalho da panificação paulista. Outro even-

to importante dessa programação será, tam-

bém, a entrega da Medalha Comemorativa 

dos “100 Anos da Aipan-SP” a personalidades 

amigas da panificação, que acontecerá no dia 

8 de maio, em sessão solene de homenagem, 

na Câmara Municipal de São Paulo, com pro-

moção do SAMPAPÃO. Complementarmente, 

programamos também a realização de um ato 

comemorativo durante a promoção do Fórum 

Internacional da União Internacional de Pani-

ficação e Confeitaria (UIBC), que acontece em 

São Paulo, nos dias 12 e 13 de julho. Isso tudo, 

sem falar das festas e eventos já tradicionais 

das entidades, como o Jantar do Panificador e 

a FIPAN, em julho, bem como a comemoração 

do Dia Mundial do Pão e a Festa da Primavera, 

em outubro, que também vão acontecer den-

tro do espírito da festa de aniversário de 100 

anos da Aipan-SP, para os quais já está todo 

mundo convidado!

A escolA IdPc tAmBém vAI PArtIcIPAr 

dessAs comemorAções?

Sim. E de maneira muito especial, por meio 

da promoção de cursos durante todo o ano 

de 2015, com foco em receitas históricas, que 

contribuíram para o sucesso e marcaram de 

forma emblemática a evolução das padarias 

de 1915 para cá. A ideia é reviver e revigorar 

essas formulações – algumas delas meio que 

até perdidas ao longo do tempo –, para promo-

ver o resgate de sabores da infância de muita 

gente. E, é claro, os cursos também vão propor 

a releitura de algumas dessas receitas clássi-

cas, introduzindo nelas nuances de moderni-

dade. Ou seja, será um verdadeiro laboratório 

gastronômico, que criará toda uma série de 

novas ofertas para os cardápios das padarias, 

para a delícia e satisfação de seus clientes.

Além dessAs, hAverá outrAs Ações e 

regIstros do centenárIo dA AIPAn-sP?

Além desta edição especial, que os leito-

res têm nas mãos agora, a Revista IP&C tra-

rá diversas reportagens e matérias alusivas 

ao centenário em todas as edições ao longo 

do ano de 2015. Além disso, temos algumas 

outras ações bem interessantes na área de 

divulgação. Entre elas, o lançamento de li-

vro comemorativo aos 100 anos da Aipan-SP, 

em junho, que contará a história das nos-

sas entidades, da padaria paulista e do pão. 

Além disso, durante todo o ano de 2015, a TV  

SAMPAPÃO realizará uma série de reportagens, 

entrevistas com personagens e proprietários 

das padarias mais antigas da capital paulis-

ta. Complementarmente, a passagem dos 100 

anos da Aipan também será lembrada de for-

ma especial na participação do SAMPAPÃO  

no World Skills – maior torneio mundial de 

educação profissional, cuja edição brasileira, 

a cargo do Senai, será promovida em agosto, 

em São Paulo, bem como na posse das novas 

Diretorias da Aipan-SP e do Sindipan-SP, em 

novembro, e, ainda, no Prêmio de Jornalismo 

do SAMPAPÃO 2015, cuja final acontece em 

dezembro. Será, com toda a certeza, um ano 

repleto de comemorações e de muita festa 

para os panificadores. Participe das comemo-

rações dessa data tão importante para a pani-

ficação paulista e brasileira! 

outro evento importante dessa programação será, também, a 
entrega da Medalha comemorativa dos “100 anos da aipan-sP” a 
personalidades amigas da panificação
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AA cidade de São Paulo entrou no século 20 demonstrando 

habilidade para se tornar uma metrópole cosmopolita, ca-

paz de compartilhar costumes e culturas das mais variadas 

possíveis. Essas mudanças começaram a ocorrer no final 

da década de 1880, quando numerosos grupos de italianos 

chegaram ao estado, buscando se estabelecer na capital 

e também nas cidades do interior. A essas mudanças se 

podem somar aquelas promovidas pelos portugueses e es-

panhóis, além dos caixeiros viajantes e da população afro-

fundação
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Os primeiros anos da Aipan-SP não foram fáceis. 
Mas a garra dos dirigentes da entidade venceu.

Da união à 
aiPan-sP
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fundação

A célula mater 
da Aipan 

nasceu num 
momento 

de grandes 
transformações 

em São Paulo.

descendente, que passaram a integrar a sociedade 

paulistana, sempre em busca de melhores condi-

ções de vida. E, tanto na capital paulista quanto 

no interior, o hábito de comer pão se espalhou por 

todas as mesas, passando pelas refeições de todos 

eles, fossem quais fossem seu status ou posição 

social. Era a verdadeira democracia alimentar se 

instalando na cultura dessa amálgama de etnias.

Porém, nem bem o século 20 despertou, o 

mundo já começou a sofrer as consequências do 

sistema capitalista industrial. A acirrada disputa 

econômica entre os países europeus, deu origem 

à 1ª Guerra Mundial. O Brasil foi um dos países 

que sofreu os impactos diretos e indiretos do con-

flito. Dependente da importação de vários produ-

tos europeus e norte-americanos – entre eles, a 

farinha de trigo – e passando por um período de 

séria crise financeira – com inflação, crescente, 

dívida externa e desvalorização da moeda – os 

brasileiros sentiram no bolso e na mesa as ma-

zelas do embate entre as nações. Todos os dias fi-

las se formavam em frente aos estabelecimentos 

comerciais, que distribuíam o mínimo possível, a 

fim de atender a todos os seus clientes. Problemas 

internos também preocupavam os panificadores, 

tais como o crescimento urbano da cidade de São 

Paulo após a chegada dos sucessivos grupos de 

imigrantes à cidade, que obrigava os estabeleci-

mentos a se adaptarem às novas condições de 

vida da população. Ou seja, pessoas de diferen-

tes nacionalidades passaram a frequentar diaria-

mente as padarias, e atender às suas exigências 

acabava por tornar o ofício uma arte.

É em meio a esse cenário que, no dia 11 de 

fevereiro de 1915, surge a União Cooperativa dos 

Proprietários de Padarias de São Paulo, célula 

mater da Aipan-SP. Formada por panificadores 

de várias nacionalidades, ela tem como objetivo 

a união de todos os proprietários de padaria da 

capital paulista, a fim de superar as dificuldades e 

promover o desenvolvimento do setor. A primeira 

reunião foi presidida por Carlos Callogera Callia, 

panificador de prestígio na cidade, proprietário da 

Grande Padaria e Confeitaria Siciliana, que junta-

mente com outros 46 proprietários de panificado-

ras, encontraram- se no Salão Cosmopolita para 

decidir o futuro do setor. Nessa reunião, Carlos 

Callia foi eleito o primeiro presidente da entidade.
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com honrA e cAráter

Cinco dias após terem anunciado o nascimento 

da entidade, os membros da comissão respon-

sável pela elaboração de seu estatuto se reuni-

ram para discutir os seus termos. Preocupados 

com a integridade do setor, os dirigentes da nova 

entidade sugeriram um cadastro de fregueses e 

empregados – os padeiros –, no qual constassem 

informações quanto ao caráter de assiduidade 

destes, a fim de ajudar o proprietário da padaria 

na hora de vender a mercadoria ou contratar um 

funcionário. Consciente de que o setor vivia um 

momento delicado, em que a honra e o caráter 

eram necessários para conferir credibilidade e 

garantir o bom funcionamento das padarias na 

cidade, no decorrer daquela reunião a comissão 

responsável pelo estatuto discutiu outros assun-

tos de importância para os panificadores, que fo-

ram transformados em artigos do documento a 

serem cumpridos pelos associados.

O Estatuto Social da nova entidade foi aprova-

do na primeira Assembleia Geral, realizada no dia 

9 de março, quando, além de discutirem os assun-

tos pertinentes à estruturação da União, também 

se discutiu os problemas que mais incomodavam 

os panificadores naquele momento: cadastro de 

fregueses (como forma de evitar os maus pagado-

res); cadastro de empregados (padeiros); a ques-

fundação

tão das cocheiras junto a Diretoria de Higiene; e o 

problema de importação de farinha de trigo (cau-

sado pela Primeira Guerra Mundial), entre outros.

novos desAFIos

A União dos Proprietários de Padarias passou por 

momentos difíceis, que levaram a sua desativa-

ção por alguns períodos, intercalados por algu-

mas tentativas de reestruturação sem sucesso. A 

crise econômica do setor, causada pela dificulda-

de de produção do pão em virtude da guerra, ocu-

pava demais o tempo e os pensamentos do pani-

ficador, levando-o ao esquecimento da entidade.

Assim, somente no dia 19 de dezembro de 

1928 é que ela é reativada com força total. Mais 

tranquilos no tocante à economia brasileira, os 

panificadores voltaram a discutir seus proble-

mas setoriais, como a lei de descanso semanal, 

o preço do pão, e a autorização para condução 

de carrinhos de entrega. Várias reformas foram 

propostas pelos diretores, entre as quais a mu-

dança da denominação da entidade para Asso-

ciação dos Proprietários de Padarias de São Pau-

lo, já com a sigla de Aipan-SP. Estava, definitiva-

mente, dada a largada para um períodos mais 

auspiciosos e produtivos da padaria paulista no 

século 20.
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galeria de presidentes

Ao longo dos 100 Anos da Aipan-SP, as entidades sempre 
foram capitaneadas por homens de grande competência, 
que as ajudaram a cruzar mares nem sempre calmos, rumo a 
portos seguros, razão pela qual a evolução delas sempre foi 
uma constante.

segurança
no lEME

cArlos cAllogerA cAllIA

Foi o primeiro presidente da União dos Proprie-

tários de Padarias, em 1915. Foi no salão Cos-

mopolita, localizado no 1º andar da sua pada-

ria – a Grande Padaria e Confeitaria Siciliana –, 

que o setor de panificação paulista se reuniu e 

fundou a entidade, elegendo-o presidente.

josé Alves FerreIrA 

Foi o primeiro presidente depois do

renascimento da União dos Proprietários de 

Padarias, após de um conturbado período de 

inatividade desta, em função da 1ª Guerra 

Mundial e seus reflexos, entre eles, o crack da 

Bolsa de Nova York. Sua gestão aconteceu en-

tre os anos de 1929 e 1931. 
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BenjAmIn rIBeIro

Presidente entre 1931 e 1947. Sob o seu co-

mando nasceu o Sindipan-SP, num momento 

muito difícil da vida política e trabalhista bra-

sileira, ajudando os panificadores a ganharem 

o respeito dos setores públicos e privados de 

São Paulo.

AntonIo gonçAlves dA cruz

Deu seu nome ao Memorial da Panificação, 

chegou à Presidência da Associação em 1948, 

permanecendo no cargo até 1979, quando fale-

ceu. Foi o responsável, juntamente com o pre-

sidente do sindicato na ocasião, André Cecca-

to, pela aquisição da primeira sede própria das 

Entidades, localizada na Rua Boa Vista.

galeria de presidentes

AlFredo mArtIns

Esteve à frente do Sindicato de 1964 a 1992. 

Homem batalhador e decidido, conseguiu 

conciliar as responsabilidades de presidente 

da entidade, panificador e vereador da cidade 

de São Paulo.

André ceccAto

Foi presidente do sindicato de 1951 até 1964. 

A sua dedicação e garra para com o setor lhe 

renderam a Presidência da Abip, tornando-se 

o segundo presidente da entidade. Foi durante 

o seu mandato que aconteceu o 2º Congresso 

Brasileiro de Panificação.
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galeria de presidentes

FrederIco Augusto reImão de 

vAsconcelos mAIA

Deu nome à sede do Sindicato. Foi um panifica-

dor de nacionalidade portuguesa, presente no 

setor desde a sua adolescência. Começou a se 

destacar nas reuniões do Sindicato e da Asso-

ciação na década de 1970, durante o período do 

tabelamento de preços do pão. Não demorou a 

chegar à Presidência da Associação: assumiu seu 

primeiro mandato em 1983 e, no Sindicato, em 

1995, completando- em 2005, quando faleceu.

AlFredo cArreIrA dos sAntos

Começou a frequentar as reuniões das entida-

des por meio de um convite feito por Antonio 

Gonçalves Cruz e, desde então, mantém-se 

firme junto às suas Diretorias. Chegou à Presi-

dência da Associação em 1980, permanecen-

do até 1983, e à Presidência do Sindicato em 

1992, completando seu mandato em 1995.

Antero josé PereIrA

Atual presidente do SAMPAPÃO. Assumiu a 

Presidência das entidades em 2005, concluin-

do o mandato de Frederico Maia, sendo ree-

leito no cargo para as duas gestões seguintes.

ruBens cAsselhAs

É um panificador que frequenta as reuniões 

das entidades desde a década de 1970. Seu 

interesse e dedicação ao setor lhe renderam 

duas gestões à frente da Associação: de1995 a 

1998 e de 1998 a 2001.
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sede da boa vista

AApesar dos pesares, os anos 1950 podem ser 

considerados os “Anos Dourados” não só da 

panificação paulista, como também da pani-

ficação nacional. A verdade é que, nessa dé-

cada, as conquistas obtidas pela categoria dos 

panificadores superaram em muito as expec-

tativas mais otimistas dos dirigentes da Ai-

pan/Sindipan-SP, bem como dos panificadores 

e dos fornecedores de padarias.

Com a inauguração da sede própria da Rua Boa 
Vista, a Aipan/Sindipan-SP abriram também um 
nova e promissora fase da panificação paulista.

a conquista de 
uM sonho

É bem verdade que o cenário econômico já 

no início da segunda era getulista continuava 

a inspirar cuidados e a exigir dos panificadores 

muita paciência e “jogo de cintura” para seguir 

em sua sagrada missão de colocar na mesa da 

população o pão de cada dia. Tudo isso, entre-

tanto, não deixava cair o moral e apagar o so-

nho das entidades de ter sua sede própria.

Assim, em meio a uma campanha para 
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aumentar o número de associados e de ou-

tras ações para beneficiar a classe, esse so-

nho acabou se tornando realidade durante 

uma assembleia geral realizada no dia 21 de 

junho de 1951, quando foi aprovada a com-

pra de um condomínio localizado no cen-

tro de São Paulo, na Rua Boa Vista Nº 314, 

na esquina com a Ladeira Porto Geral, do-

tado com amplas e completas instalações, 

perfeitamente adequado às necessidades 

e planos de expansão das entidades. Anto-

nio Gonçalves da Cruz, à época presidente 

da Aipan-SP, com muita garra, foi um dos 

maiores estimuladores da ideia.

novA FAse

A ansiedade pela inauguração da nova sede 

tomou conta de todas as reuniões das enti-

dades por quase um ano. Foi um momento 

de dedicação total e exclusiva à realização 

daquele antigo sonho, o que fez até com 

que as dificuldades que o governo vinha 

impondo à atividade dos panificadores fi-

cassem em segundo plano ao longo de todo 

esse período.

Finalmente, a sessão solene de inaugu-

ração da sede própria da Boa Vista aconte-

ceu no dia 23 de outubro de 1952, contando 

com a participação de autoridades, repre-

sentantes de entidades diversas, fornece-

dores, além, é claro, de um grande número 

de associados. As manifestações de apoio 

e congratulações à Aipan-SP mostraram o 

quanto a classe era respeitada e admirada 

no cenário panaderil.

Naquele dia tão especial, a presença de 

André Ceccato, então presidente do Sindi-

pan-SP, permanece como demonstração 

clara da união verdadeira existente entre 

as entidades, agora reunidas sob o mesmo 

teto para oferecer aos panificadores asso-

ciados toda uma ampla e completa gama 

de serviços. Abria-se uma nova e promisso-

ra fase para a panificação paulista.

sede da boa vista

apesar dos pesares, os anos 1950 
podem ser considerados os “anos 
Dourados” não só da panificação 
paulista, como também da 
panificação nacional.
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sede da santo amaro

O
A construção da nova sede 

da Aipan/Sindipan-SP foi um 
marco de enorme importância na 

evolução das entidades.

Deus quer, o homem sonha,
a obra nascE

O início da década do século 20 foi complicado 

para o Brasil e, por tabela, para a panificação. 

Enquanto o impeachment do então presidente 

da República Fernando Collor de Mello come-

çava a ser gestado, em 1991, a defasagem de 

preços, dificultando a produção e a venda do 

pão, colocava em risco o futuro das padarias. 

A farinha, principal matéria-prima utilizada 

na fabricação, tinha seus preços aumentados 

constantemente, sem possibilidade de repasse 

para o balcão. Por conta disso, os panificadores 

passaram a ser vilanizados por muitos órgãos 

de Imprensa frente ao consumidor. 

O alívio, entretanto, chegou no dia 29 de 

outubro daquele mesmo ano, quando Collor 

liberou o preço do pão em todo o território 

nacional, levando para dentro das padarias o 

sentimento de liberdade econômica. Mas, na 

verdade, era uma liberdade que precisava ser 

administrada com muito bom senso e cau-

tela, uma vez que vinha acompanhada pela 

edição do Código de Defesa do Consumidor, 

e qualquer dissonância nessa administração 

poderia facilmente ser encarada como má fé 

aos olhos dos clientes das padarias. Era, por-

tanto, momento de os panificadores mostra-

rem a sua maturidade profissional, por meio 

de ações responsáveis e muito trabalho. E a 

Aipan/Sindipan-SP, mais uma vez se mostra-

ram aptos para conduzir os proprietários de 

padarias pelas veredas desse novo estágio, 
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estimulando-os a investir no comércio, como forma de 

superar a concorrência – principalmente, a dos super-

mercados – e garantir mais e maiores vendas.

Projeto ArrojAdo

O momento era de crescimento, tanto para os pani-

ficadores, quanto para as entidades, que passaram a 

pensar numa forma de ampliar suas instalações, a fim 

de oferecer mais apoio para o setor. Desde a inaugura-

ção da sede própria na Rua Boa Vista, no já longínquo 

ano de 1956, o número de serviços prestados por ela 

se expandiu de forma impressionante, deixando claro 

a necessidade de se ampliar o espaço para fazer esse 

atendimento em real sintonia com a dimensão dos de-

safios propostos por esse novo tempo.

Sem perder tempo ou medir esforços, as Diretorias 

da Aipan/Sindipan-SP puseram-se, então, à busca des-

se novo local para abrigar suas novas instalações. E 

isso aconteceu já em 1993, com a compra de uma área 

na Rua Santo Amaro, no bairro da Bela Vista, para dar 

lugar a elas. Ato contínuo, o arrojado projeto da nova 

sede foi concebido pelo arquiteto Emílio Guedes e con-

cretizado ao longo dos cinco anos seguintes. A transfor-

mação do terreno de 625 metros quadrados num mo-

derno prédio com 6.000 metros quadrados, distribuídos 

por sete amplos andares bioclimatizados com fachada 

de vidro, elevador panorâmico e duas garagens subter-

râneas consumiu recursos da ordem de R$ 6 milhões.

Mais do que dinheiro, entretanto, a empreitada pre-

cisou do trabalho e dedicação de vários empresários 

da categoria, que demonstraram todo o orgulho e sa-

tisfação do setor de panificação durante a grande festa 

de inauguração da nova sede, que aconteceu no dia 25 

de abril de 1998, com a presença de 1.600 convidados. 

Em seu pronunciamento na ocasião, o então presiden-

te da Aipan-SP Frederico Maia fez questão de grafar em 

seu discurso: “A crise não é maior do que o homem. 

Ela é infinitamente menor do que o sonho do homem.” 

E, citando o poeta português Fernando Pessoa, acres-

centou: “Deus pensa, o homem sonha e a obra nasce.” 

Essas palavras ficaram gravada para sempre em metal 

numa placa à entrada do edifício, que, mais do que me-

recidamente recebe o nome desse homem que tanto 

sonhou para a obra nascer, Frederico Maia.

sede da santo amaro
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sindicato

VVirada a página da Revolução Constituciona-

lista de 1932, o governo Vargas e a sociedade 

começaram a se voltar para a discussão em 

torno das relações trabalhistas. Tanto que, em 

1934, a grande novidade da nova Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil foi 

a legislação referente ao trabalho. No setor da 

panificação, a criação desta prometia melho-

ras na relação entre patrões e empregados, o 

que, infelizmente, não aconteceu. Greves de 

padeiros começaram a pipocar com grande fre-

Completando 80 anos de atividades em 2015, o Sindipan-SP 
surgiu num momento importante do trabalhismo no Brasil.

o nascimento do 
sinDiPan-sP

quência, sem, entretanto, alarmar a Aipan-SP,  

que, amadurecida, via-se mais preparada 

para orientar seus associados e não ceder às 

exigências dos grevistas. A eficácia desse po-

sicionamento se mostrou logo: em todas as 

paralisações ocorridas naquela época, as con-

trapropostas apresentadas pela Associação 

acabaram sendo aceitas pelo sindicato dos 

empregados.

Porém, as reformas sociais do Estado não 

paravam, e o Ministério do Trabalho continua-

Fotos: A
cervo S

A
M

PA
P

Ã
O



24 IP&C 798    Fev/Mar 2015

va ativo no entorno da questão trabalhista. Por 

meio de uma dessas decisões, o governo criou 

o Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPC), 

que previa o estabelecimento de um sistema 

de arrecadações dos empregados registrados 

em cada estabelecimento, que, futuramente, 

serviria a eles como uma espécie de seguro fi-

nanceiro. Face a essa dinâmica, o setor de pa-

nificação viu-se em situação difícil diante da 

necessidade de inclusão das padarias no IAPC, 

em função da incompatibilidade de funções, 

já que o setor era – e ainda é – resultante de 

uma mescla de comércio e indústria, segmen-

tos que eram tratados de forma distinta pela 

normatização do órgão. E o problema era que, 

se o panificador não tivesse seus empregados 

inscritos no livro de registro da empresa e do 

IAPC, tornava-se alvo de punição, com aplica-

ção de pesadas multas.

conversA com AgAmenon

Os panificadores sabiam da necessidade de 

estarem com a Carteira Profissional do empre-

gado em dia, principalmente após a aprovação 

da lei de seguros contra acidentes do trabalho. 

A questão passou a tomar conta das reuniões 

da Aipan-SP. A solução veio por meio da ideia 

de se criar uma companhia de seguros para a 

classe panificadora. Foi assim que Benjamim 

Ribeiro, presidente da entidade à época, ofi-

cializou ao ministro do Trabalho Agamenon 

Magalhães todos os problemas que envolviam 

sindicato

a solução veio por meio da ideia de se criar uma companhia 
de seguros para a classe panificadora.
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os panificadores por conta da nova lei. Este o 

recebeu em audiência, concordou com a pro-

posta e, numa conversa franca com o presi-

dente da Associação, lhe falou da necessidade 

da fundação de um sindicato, como entidade 

politicamente atuante, para garantir o bom 

andamento da cooperativa de seguros e do se-

tor de panificação de modo geral.

E foi assim que nasceu o Sindicato dos In-

dustriais de Panificação e Confeitaria de São 

Paulo, o Sindipan-SP. A primeira reunião para 

formatação do Sindicato aconteceu no dia 27 

de junho de 1935, mas foi só no dia 6 de julho 

do mesmo ano, que ele foi oficialmente reco-

nhecido pelo Ministério do Trabalho, com pu-

blicação no Diário Oficial da União alguns dias 

depois, em 12 de julho de 1935. Mas, antes dis-

so, já no dia 1º de julho, os panificadores pau-

a nova entidade representativa do setor de panificação foi 
recebida com grande prestígio e empolgação.

listas elegeram a primeira Diretoria da entida-

de, tendo como presidente Paschoal Tanzillo.

A nova entidade representativa do setor 

de panificação foi recebida com grande pres-

tígio e empolgação. Como resposta a esse 

novo rumo apontado pelo Sindicato, a pro-

posta de filiação à Federação dos Sindicatos 

Patronais da Indústria de São Paulo não de-

morou a chegar, tendo sido apresentada na 

reunião do dia 29 de setembro e aprovada 

por unanimidade. Na ocasião, ficou decidido 

também que Paschoal Tanzillo seria o repre-

sentante da nova entidade na Federação, de-

senvolvendo em ambas um trabalho respon-

sável e sensato, o que levou o Sindipan-SP  

a ganhar o respeito dos setores públicos e 

privados de São Paulo. E, de lá para cá, 80 

produtivos anos se passaram.

sindicato
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AA carência de mão de obra qualificada é um pro-

blema antigo e recorrente no setor de panificação. 

Com o impressionante desenvolvimento da me-

trópole paulistana e o subsequente aumento da 

população urbana, a ausência desses profissio-

nais foi se agravando ao longo das décadas, ainda 

mais com o aumento do número de padarias na 

cidade. Trabalhar de maneira ininterrupta para 

equilibrar a defasagem dessa balança sempre foi 

prioridade da Aipan/Sindipan-SP. Sucessivos le-

vantamentos realizados pelas entidades ao longo 

de sua história sempre deram conta da exata di-

nâmica desse entrave, que se tornou ainda mais 

sério durante a década de 1990, na qual o setor 

ingressou com uma demanda não suprida de 

profissionais qualificados representando algo em 

torno de 30%, com projeção de que ela superasse 

os 40% na virada do século 21.

Diante desse cenário, no final da década de 

1990, as Diretorias da Associação e do Sindicato 

começaram a dar forma ao projeto de criação de 

uma escola de panificação, aos moldes das mais 

completas e atualizadas do planeta. A proposta 

era instalá-la no prédio da nova sede das enti-

dades, na Rua Santo Amaro, com a finalidade de 

formar, treinar, qualificar e requalificar o maior 

número de alunos possível nos cursos básicos e 

técnicos na área de panificação, para atender às 

padarias de sua base territorial.

14.000 Alunos FormAdos

A primeira providência nesse sentido foi elaborar 

o anteprojeto do Instituto do Desenvolvimento 

de Panificação e Confeitaria (IDPC), apresentado 

escola idpc
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O ministro 
da Educação 
Paulo Renato 
foi um grande 
apoiador para 

o início das 
operações da 
Escola IDPC.

Praticando o nobre ofício de ensinar, qualificar e atualizar os profissionais do 
setor, a Escola IDPC é, hoje, uma referência mundial no assunto.

Educação  
aciMa DE tuDo
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escola idpc

Ao longo de 
sua trajetória, 
a Escola IDPC 

formou e 
reciclou mais 

de 14.000 
profissionais.

sob a forma de uma carta-consulta ao Comitê 

Operativo do Programa de Expansão da Educação 

Profissional (Proep), do Ministério da Educação e 

Cultura, o MEC. O documento foi encaminhado 

ao órgão no dia 12 de janeiro de 2000, e a aprova-

ção chegou, por fax, na noite do dia 16 de março 

de 2001, e o convênio para a criação foi assinado 

pelo ministro da Educação, Paulo Renato Souza, 

na manhã do dia 3 de setembro de 2001. A assina-

tura também formalizou a criação da Fundação 

para o Desenvolvimento da Indústria de Panifica-

ção e Confeitaria (Fundipan).

O local escolhido para a instalação do IDPC foi 

o prédio-sede do Sindipan/Aipan-SP. E isso, por 

uma série de motivos, a começar pela localização, 

bem central, de fácil acesso por metrô e servida 

por diversas linhas de ônibus. O espaço para o 

Instituto, do 1º ao 4º andar do prédio foi cedido 

pelas entidades em regime de comodato, pelo pe-

ríodo de 30 anos. Oficialmente, ele foi inaugurado 

no dia 17 de dezembro de 2002.

Quase 15 anos depois, a Escola IDPC é, hoje, 

referência nacional e internacional de ensino vol-

tada à qualificação, requalificação, formação e 

treinamento de jovens e adultos para a atividade 

de panificação, um setor que emprega milhares 

de pessoas anualmente em todo o País. Até agora, 

mais de 14.000 alunos passaram por seus cursos, 

realizados em suas completas instalações, dota-

das com o mais modernos equipamentos e amplo 

material didático, bem como naqueles promo-

vidos pela sua Escola Móvel, uma iniciativa que 

atende aos bairros da periferia de São Paulo e às 

cidades da base territorial do SAMPAPÃO, trans-

mitindo conhecimentos práticos, científicos e tec-

nológicos aos profissionais dessas regiões.
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“n“Nem só de trabalho vive o panificador.” Movida 

por esse mote e, também, por estar ciente de que, 

diante do panorama vivenciado pelos panificado-

res no início dos anos 1980 – com fechamento de 

padarias, preços tabelados e defasados e até mes-

mo veiculação de reportagens com falsas acusa-

ções ao setor de usar bromato de potássio e coran-

tes na fabricação do pão – a Aipan-SP resolveu que 

além de buscar soluções para todos esses proble-

mas (como realmente o fez), deveria brindar seus 

associados com outra espécie de benefício, a fim 

de melhorar a vida destes: o lazer.

A ideia era ter um local onde o panificador pu-

desse ir com a sua família e amigos para se diver-

tir. A busca era incessante, e em todas as reuniões 

das entidades, alguém sugeria um local paradi-

síaco que conhecia ou que havia encontrado em 

meio aos anúncios dos jornais, sem, contudo, que 

se chegasse a um consenso, devido ao fato de que 

não se conseguia equalizar uma solução que con-

templasse, ao mesmo tempo, uma boa localização 

e uma estrutura física adequada.

Isso aconteceu, finalmente, após alguns anos, 

quando alguns diretores da Aipan/Sindipan-SP 

descobriram e levaram ao conhecimento dos asso-

ciados a existência de uma área de três alqueires, 

localizada no quilômetro 59 da Estrada de Ibiúna, 

totalmente aproveitável e com várias benfeitorias.

1a FestA dA PrImAverA

Foi assim que o Clube Recreativo da Indústria de Pa-

nificação e Confeitaria (Ceripan) abrigou a primeira 

ceripan

O Ceripan foi uma importante conquista das entidades, que 
foi ao encontro dos anseios de uma classe trabalhadora, mas 
que também tem direito ao descanso e ao lazer.

uM clubE DE caMPo 
para chamar de seu
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ceripan

reunião de confraternização e lazer dos associados 

no dia 27 de novembro de 1984, quando membros 

das Diretorias das entidades se reuniram para co-

nhecer o local e analisar as condições do lugar, bem 

como para planejar suas futuras instalações.

O sonho de confraternizar os panificadores 

paulistas num espaço que fosse exclusivamente 

destinado a eles aconteceu com a realização da 1ª 

Festa da Primavera, em setembro de 1987. Consi-

derado o primeiro grande encontro do setor no Ce-

ripan, o evento reuniu panificadores não só da ca-

pital, como também de todo o estado de São Paulo, 

além de empresas ligadas ao setor, que se dispuse-

ram a prestigiar as instalações do novo clube.

Instalado numa magnífica área de 75.000 me-

tros quadrados e com uma bonita sede social, 

piscina, campo de futebol, quadras esportivas, 

alamedas arborizadas, um lindo riacho, chalés, 

quiosques e churrasqueiras, entre muitas outras 

benfeitorias que lhe foram agregadas com o pas-

sar dos anos, o Ceripan se apresenta como o lu-

gar ideal para um merecido repouso face à cor-

reria do dia a dia, para a prática de esportes, ou 

simplesmente para um bate-papo entre amigos e 

com a família, desfrutando o esplendor e toda a 

tranquilidade da natureza. O Ceripan, sem dúvida, 

constitui uma realização que vai ao encontro dos 

anseios de uma classe inegavelmente trabalhado-

ra, e que, por meio dele, dispõe de uma real opor-

tunidade de descanso e lazer.

o sonho de confraternizar os panificadores paulistas num espaço 
que fosse exclusivamente destinado a eles aconteceu com a 
realização da 1ª Festa da Primavera, em setembro de 1987.
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E

Realizada há mais de 20 anos, a FIPAN configura-se, hoje, 
como uma das maiores e melhores feiras de panificação 
de todo o planeta.

sempre e cada
VEz MElhor

Em 1983, durante o Congresso Brasileiro de 

Panificação realizado em São Paulo, aconte-

ceu, pela primeira vez, a promoção de uma 

feira paralela ao evento, cuja intenção inicial 

era de que fosse realizada a cada dois anos. 

Essa iniciativa, que reuniu aproximadamen-

te 50 expositores, plantou nas Diretorias da  

Aipan/Sindipan-SP a semente que, depositada 

em solo fértil, cresceria e se transformaria na 

FIPAN – Feira Internacional de Panificação, Con-

feitaria e Varejo Independente de Alimentos. 

fipan

Oficialmente, a primeira FIPAN aconteceu 

de 19 a 22 de outubro de 1988, nas instala-

ções do espaço São Luiz, na Avenida Paulista. 

Numa dinâmica crescente, a segunda edição 

foi realizada em janeiro de 1990, em espaço 

maior, na Bienal de São Paulo. De 93 e até 

2002, o Pavilhão Mart Center, hoje já desati-

vado, abrigaria as edições seguintes da FIPAN. 

Antes disso, em 2001, a feira passou a ter 

sua direção comercial e operacional realiza-

da pela Seven, sua atual organizadora, mas 
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sempre sob o comando das Diretorias das entidades. Esse 

evento representou um verdadeiro divisor de águas, uma 

vez que, a partir desse ano, a feira passou por um proces-

so de profissionalização que provocou mudanças profun-

das em seu contexto e abrangência.

Isso se fez sentir, particularmente, já com a intenção 

de mudança na periodicidade de realização da FIPAN. As-

sim, para quebrar o paradigma de uma feira bienal, foi 

criado um evento com o nome de FIPANTEC, com toda a 

comunicação justificando evento dirigida a lançamentos 

e novas tecnologias. E, a partir do de 2003, com a FIPAN-

TEC integrada ao conceito da FIPAN, a feira começou a 

ser promovida anualmente, fato que agradou não só o 

público visitante, como também o mercado expositor. Re-

alizado no Mart Center, evento passou a selecionar novos 

espaços para a sua realização. Em 2004 testou o Transa-

mérica e, em 2005, seu endereço passou a ser definitiva-

mente o Expo Center Norte, local que contava a seu favor 

com a facilidade de acesso na chegada de visitantes por 

aeroportos e estradas, uma vez que a FIPAN, tradicional-

mente, recebe caravanas de todos o País.

crescImento contínuo

Também a partir de 2003, várias mudanças foram intro-

duzidas na comunicação da FIPAN. A Revista IP&C pas-

sou a ser o veículo oficial da feira, abrindo espaço, contu-

do, para permutas com as mais conhecidas publicações 

de panificação e food service. Em 2005, a feira criou um 

fipan

house-organ, o “FIPAN News”, que informa as novidades 

e leva convites diretamente aos estabelecimentos. É o 

maior veículo da área de alimentos no País e atinge dire-

tamente 300 mil pontos de venda, entre padarias, restau-

rantes, hotéis, supermercados e lanchonetes, entre ou-

tros. Anualmente a feira conta com uma forte campanha 

junto às rádios de maior audiência de São Paulo e uma 

cobertura de mídia dos principais telejornais nacionais.

A partir de 2007, a FIPAN iniciou seu processo de in-

ternacionalização, participando de eventos internacio-

nais ligados a entidades de panificação como IBA (Ale-

manha), Europain (França), IBIE (Estados Unidos), Ifema 

(Madri). Além de mais de 40 países visitarem a FIPAN, 

hoje mais de 20 empresas estrangeiras participam como 

expositoras algumas em pavilhão próprio, como é o caso 

da França.

Entendida pelos players como uma ferramenta de 

desenvolvimento do mercado, a FIPAN é hoje a principal 

feira brasileira de negócios da indústria de panificação, 

confeitaria e de estabelecimentos que atuam no food 

service – tais como restaurantes, pizzarias, bufês e rotis-

series, entre outros –, bem como o maior evento setorial 

da América Latina e um dos maiores do mundo também. 

E, por receber um público altamente especializado, tem 

como característica marcante a efetivação de negócios 

durante e depois de cada uma de suas realizações, que, 

ano a ano, ganham maior área e maior número de visi-

tantes e expositores.
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O início da publicação da Revista “Indústria da Panificação”, em 
1935, abriu as portas para a discussão de temas e antecipação 
de tendências do maior interesse da panificação.

intEgração
pela comunicação

O ano de 1935 foi marcado pelo amadureci-

mento da Aipan-SP e pela conscientização da 

sua função e de sua força à frente do setor 

de panificação, com o objetivo de auxiliá-lo 

a trilhar, cada vez mais, o bom caminho do 

desenvolvimento. Aproveitando o momento, 

quando a perspectiva de uma 2ª Guerra Mun-

dial não passava ainda de rumores dispersos, 

a Associação, pensando em gerar uma maior 

integração entre os proprietários de padaria e 

as entidades – sim, no plural, porque o Sindi-

pan/SP também começaria a dar seus primei-

ros passos no mesmo ano –, resolveu criar o 

seu próprio veículo de comunicação ao setor: 

a Revista “Panificadora Paulista”. 

A ideia inicial era de que a publicação fos-

revista ip&c

se distribuída mensalmente aos associados, 

levando não só informações do dia a dia da 

panificação, como também sobre todas as mo-

vimentações e decisões das entidades e assun-

tos de interesse do universo panaderil, o que 

equivalia dizer que ela era um canal exclusivo 

de contato com o Brasil e com o mundo. Além 

disso, trazia uma seção de entretenimento, 

com jogos e diversões, bem como uma seção 

de fotografias, para a qual os leitores podiam 

encaminhar fotos dos filhos e de toda a famí-

lia, atitude que ressaltava a união da classe e o 

prestígio que dedicava a cada um deles.

O primeiro número da Revista Panificado-

ra Paulista saiu no dia 30 de abril daquele ano, 

trazendo como assuntos principais a criação 
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do Instituto dos Comerciários e informações 

sobre o “pão misto”, fabricado com uma fari-

nha que vinha previamente misturada com 

trigo e fubá dos moinhos. E foi um grande su-

cesso, que já a partir daquele momento pas-

saria a consolidá-la como principal órgão de 

comunicação do setor de panificação da cida-

de de São Paulo.

orgAnIsmo vIvo

Com a criação da revista, os panificadores 

passaram a ser mais ativos e informados 

sobre os assuntos que interessavam ao de-

senvolvimento do negócio de padaria. Na se-

gunda metade dos anos 1930, ela os auxiliou 

a ficarem antenados quanto às decisões do 

“Estado Novo”, o regime político brasileiro 

fundado por Getúlio Vargas em 10 de novem-

bro de 1937, que durou até 29 de outubro de 

1945, caracterizado pela centralização do 

poder, nacionalismo, anticomunismo e pelo 

autoritarismo. Chamaram, particularmente, 

a atenção naquele período as notícias rela-

cionadas à organização das leis e relações 

trabalhistas, iniciadas com a criação do Mi-

nistério do Trabalho, no início da década, que 

geravam especial apreensão.

Posteriormente, além de acompanhar to-

dos os movimentos relevantes relacionados 

à vida política e econômica do País – com 

revista ip&c

reflexos diretos e/ou indiretos na lida diária 

dos panificadores –, ela também funcionou 

como ponta de lança na antecipação de novas 

tendências, trazendo-as à discussão entre os 

panificadores muito antes de estas se mate-

rializarem no plano cotidiano. Assim, não há 

erro algum em dizer que ela não só informou, 

como também, por meio de análises preci-

sas e imparciais, trouxe esses temas para o 

centro das discussões entre os panificadores, 

contribuindo para o aperfeiçoamento e para o 

desenvolvimento do negócio e do modelo de 

padaria em São Paulo e no Brasil.

Por tudo isso, como organismo vivo, tam-

bém evoluiu como produto editorial, a fim de 

atingir as metas dos novos tempos. E tais mu-

danças puderam ser sentidas especialmente 

a partir de março de 1979, quando a Revista 

Panificadora Paulista se transformou em Re-

vista Indústria de Panificação (“IP”) e passou 

a ser publicada sob responsabilidade exclusi-

va da Aipan-SP, bem como a partir de meados 

dos anos 1990, quando além de ganhar uma 

nova roupagem de conteúdo e um projeto 

gráfico arrojado, passou a se chamar Revista 

“IP&C – Indústria de Panificação, Confeitaria, 

Conveniência e Fast Food” – um grande avan-

ço, que lhe abriria as portas para o enfrenta-

mento, junto com o setor, de uma nova etapa 

de desafios propostos pelo século 21.
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A presença na mídia foi sempre muito forte ao longo da centenária 
trajetória da Aipan-SP. E ela soube muito bem tirar proveito disso 
para benefício da categoria dos panificadores.

QuEM é Visto
é sempre lembrado

Já dizia Chacrinha, o “Velho Guerreiro”: 

“Quem não se comunica, se estrumbica.” E o 

autor da frase, um dos maiores comunicado-

res da mídia brasileira estava coberto de ra-

zão. Ciente da importância da comunicação 

e da presença na mídia, desde muito cedo, a 

Aipan-SP buscou a interação com os órgãos 

de Imprensa para evidenciar seus posicio-

namentos e divulgar suas campanhas entre 

a população. E isso, notadamente com pro-

pósitos variados, quer seja na defesa contra 

acusações injustas levantadas por pessoas e 

organismos que, por algum motivo, tinham o 

interesse de prejudicar a categoria dos pani-

ficadores, quer seja para estimular o consu-

mo de pão e evidenciar o valor que ele sem-

pre teve ao longo da história da sociedade 

paulistana, paulista e brasileira.

Nesse sentido, a mídia publicitária tam-

bém foi largamente utilizada ao longo dos 

100 anos das entidades, quer sob a forma de 

“reclames” e anúncios relacionados às suas 

atividades, quer sob a forma de bem elabo-

radas campanhas de comunicação. Um dos 

registros mais eloquentes disso foi o progra-

na mídia

um dos registros mais eloquentes disso foi o programa dominical 
“Pão, amor e Fantasia”.
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na mídia

ma dominical “Pão, Amor e Fantasia”, levado 

ao ar em meados da década de 1980, na Rá-

dio Capital AM, especialmente criado “para 

os panificadores, seus amigos, fornecedores 

e clientes”, como fazia questão de frisar em 

suas entradas o apresentador Michel França, 

e que trazia muitas informações sobre o setor, 

editoriais, reportagens e notícias, além de sor-

teios de brindes e outras promoções.

Já em 1990, a Aipan/Sindipan-SP voltaram 

à mídia com a campanha institucional “Pão é 

Energia, Pão é na Padaria”, por meio da rede de 

comunicação do País, a Globo, trazendo como 

estrela a exuberante atriz Claudia Raia. As 

padarias e as ruas se enfeitaram, então, com 

cartazes e outdoors coloridos, estampando 

diversos produtos panificados, associados à 

imagem da belíssima musa da televisão. Para-

lelamente, as emissoras de rádio transmitem 

o jingle e as padarias se enfeitam com peças 

coloridas e ilustradas com a imagem da be-

líssima garota-propaganda da série de ações.

merchAdIsIng e PrêmIo

Outro importante passo nesse sentido foi 

dado pela Aipan/Sindipan-SP em 1997, com 

o lançamento da campanha “Mais Pão, Mais 

Energia”, uma iniciativa que recebeu o apoio 

dos principais moinhos de trigo do País e que 

incluía a inserção de diversas ações de mer-

chandising em programas da Rede Globo de 

Televisão, bem como a entrega de material 

promocional às panificadoras e, ainda, a re-

alização de eventos e palestras tendo o pão 

como astro principal e as padarias como co-

adjuvantes de primeira grandeza.

Já no âmbito do século 21, um fato bastante 

relevante que, mais uma vez, ajudou a propelir 

o bom nome do setor e das padarias foi a cria-

ção, em 2007, do Prêmio de Jornalismo da Ai-

pan/Sindipan-SP – hoje SAMPAPÃO –, com o ob-

jetivo de homenagear a Imprensa, que sempre 

colaborou com a panificação paulista, divulgan-

do suas reivindicações, produtos e atividades. 

Com o passar dos anos, ele foi ganhando corpo 

e números cada vez mais expressivos de maté-

rias inscritas nas categorias “Mídia Impressa”, 

“Rádio” e “Mídia Eletrônica/Internet”, em dis-

puta acirradíssima pelos valiosos prêmios em 

dinheiro e viagens que ele proporciona.

Homenagem à Imprensa: os vencedores da edição 2014 do Prêmio de Jornalismo do SAMPAPÃO.
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Observar as sinalizações do presente para interpretar e antecipar o 
futuro em prol do aperfeiçoamento constante do setor: esta também 
foi sempre uma das maiores preocupações e missões da Aipan-SP.

na vanguarda
Do MoViMEnto

Uma das missões mais importantes e essen-

ciais da Aipan-SP ao longo do seu centenário, 

foi sempre observar o mercado. Mas não sim-

plesmente para fazer a análise da realidade es-

tática e sacramentada dos processos de trans-

formação, mas muito mais para descortinar 

tendências e entender os novos movimentos 

antes mesmo de eles apontarem no horizonte.

À bordo desse exercício de interpretação 

conceitual do futuro – que nada tem a ver com 

precursora de têndencias

bolas de cristal e outros apetrechos místicos –, a 

ideia foi sempre antecipar dinâmicas com base 

na observação de fatos reais com potencial de 

operar mudanças, lançando mão de expedien-

tes como o debate com especialistas, quer sob 

a forma de consultorias, quer convidando esses 

profissionais para palestras e discussões com 

os panificadores. Visto por esse prisma, o Ci-

clo de Palestras do SAMPAPÃO, é um dos mais 

conhecidos “herdeiros” dessa proposta, assim 
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precursora de tendências

como o são as reportagens temáticas publica-

das regularmente da Revista IP&C.

Foi nas páginas da IP&C, aliás, que, já no 

início dos anos 90, foi publicada uma matéria 

falando sobre a chegada da Informática – até 

então uma ciência praticamente desconheci-

da – às padarias. E, na época em que estas ain-

da utilizavam comandas de papel e intrinca-

das tabelas de registro manual para controlar 

o estoque e a produção, que, em abril de 1998, 

a revista saiu com uma matéria intitulada 

“Automação para mudar”, na qual os recur-

sos dessa tecnologia já eram apontados como 

caminho irrecorrível para se ganhar competi-

tividade no negócio.

turBInAndo A comPetItIvIdAde

O futuro dos produtos fabricados na padaria 

também foi, por muitas vezes, antecipado nas 

reuniões da Aipan e, ainda, nas páginas da 

IP&C. No rol desses registros, a chegada “para 

ficar” das ciabatas e dos panetones nas panifi-

cadoras, bem como dos pães integrais, dentro 

da tendência de saudabilidade, ganharam des-

taque especial na revista e no receituário da 

Escola IDPC. O lançamento do pão com micro-

nutrientes pela Aipan/Sindipan-SP no ano de 

2000, numa iniciativa conjunta com a Prefeitu-

ra de São Paulo, é exemplo emblemático disso.

Falando em saudabilidade, aliás, em mea-

dos dos anos 1980, a Aipan também já anteci-

pava a discussão acerca dos perigos do consu-

mo excessivo de sal, principalmente daquele 

agregado aos itens panificados, tema que só 

ganharia uma legislação específica da Anvisa 

quase 30 anos depois, a partir de estudos rea-

lizados no final de 2010. 

Na busca por expedientes para turbinar a 

a aipan e o sindipan também foram sempre proativos na missão 
de antecipar tendências de consumo calcadas nas mudanças 

de hábito da população, turbinadas não só pelo crescimento das 
cidades e da população nos centros urbanos.
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competitividade das panificadoras, outro as-

sunto polêmico – o congelamento de pães e a 

proliferação dos pontos quentes – foi levanta-

do pelas entidades também já há cerca de três 

décadas como tendência para o crescimento 

do setor. A discussão, como era de se espe-

rar, gerou muita controvérsia e resistência 

no princípio entre os associados, por se opor 

a um dos conceitos mais tradicionais das pa-

darias, que era a oferta de pão sempre “fres-

quinho”. Porém, mais tarde, depois de muita 

conversa e convencimento, a proposta passou 

a ser entendida como alternativa viável para 

a expansão dos negócios das casas.

mudAnçAs de háBIto

A Aipan e o Sindipan também foram sempre 

proativos na missão de antecipar tendências 

de consumo calcadas nas mudanças de há-

bito da população, turbinadas não só pelo 

crescimento das cidades e da população nos 

centros urbanos, como também por propostas 

inovadoras relacionadas a questões tão diver-

sas quanto evolução da economia, alterações 

de perfil das classes sociais e até conservação 

do meio ambiente.

Assim, entre outros temas, as entidades fo-

ram pioneiras em apontar as trilhas e oportu-

nidades do food service e da alimentação fora do 

lar; do mercado single e suas porções individu-

ais; do café da manhã na padaria; do delivery e 

da conveniência; das pizzas nas panificadoras; 

do mercado kids, ao constatar o grande poten-

cial de vendas ao pequenos consumidores; da 

nova mulher, dividida entre várias funções, 

como mãe e profissional; do novo homem, que 

reinventou seu papel social; da inserção de mi-

lhões de brasileiros no mercado de consumo, 

face à estabilidade da economia; e, ainda, da 

sustentabilidade, com o lançamento das cam-

panhas da sacola Vai-e-Volta e da Reciclagem 

do Óleo, que fizeram e continuam fazendo 

muito sucesso, com adesão de um grande nú-

mero de padarias associadas. 

E esse processo de desvendar tendências, 

tão marcante ao longo dos últimos 100 anos, 

continua firme na pauta da Aipan. Afinal, o 

aperfeiçoamento constante dos modelos de 

gestão empresarial e da consciência dos pani-

ficadores não é apenas algo importante para 

garantir a sobrevivência do negócio: eles são 

o combustível que, certamente, vai conduzir 

o setor a novas e valiosas conquistas ao lon-

go dos próximos anos, décadas e, é claro, dos 

próximos 100 anos.

precursora de tendências
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o futuro

O

Nos próximos dez anos, o setor de panificação deverá ingressar 
na sua terceira onda de evolução. E isso vai demandar mudanças 
que irão contemplar desde a forma de fabricar e comercializar 
produtos, até a de administrar o negócio de padaria.

o que vem
         Por aí

Olhando para trás, nos damos conta da fan-

tástica evolução do modelo de padaria ao lon-

go dos anos. Esta evolução, aliás, toma ares 

de revolução da virada do século 21 para cá, 

quando o negócio de padaria foi reinventado, 

para dar foco, em iguais medidas, à profissio-

nalização de gestão, à padaria gourmet e de 

conveniência e à padaria mirada no food ser-

vice, capaz de atender ao cliente em todos os 

seus momentos de consumo. Virá, agora, a se-

gunda grande revolução do setor de panifica-

ção e confeitaria, marcada por novas mudan-

ças no jeito de administrá-lo. E elas parecem 

ser irrecorríveis – ou seja, resistir é inútil.

Para dar uma noção daquilo que vem por 

aí e de quais serão os desafios que os empre-

sários irão enfrentar nos novos tempos do 

negócio de panificação, a Abip realizou uma 

pesquisa, a partir da qual está construindo 

conjuntamente com as entidades do setor, 

S
tockFree
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o futuro

entre elas o SAMPAPÃO, um plano estratégico 

de ação integrada, contemplando o desenvol-

vimento do negócio de padaria nos próximos 

dez anos.

retrAtos do Futuro

De acordo com o estudo, a segunda grande re-

volução do setor de panificação e confeitaria 

será ser marcada pela criação de centenas de 

fábricas de pães e confeitaria. Serão as cen-

trais de produção com produtos congelados. 

Nesse cenário, a compilação e a construção 

dessa visão de futuro aponta claramente que 

o mercado brasileiro de panificação e confei-

taria terá quatro tipos principais de padarias 

nos próximos anos. 

O primeiro deles é a padaria gourmet, ca-

racterizada por estabelecimentos com mais 

de 300 m² de loja ou casas completas. Essas 

casas permanecerão em destaque pela am-

plitude de serviços e produtos que oferecem 

ao mercado. Os momentos de consumo ini-

ciam-se com o café da manhã a quilo, depois 

almoço, pizza e caldos à noite, além do am-

plo mix de pães e produtos panificados. As 

padarias gourmet são focadas no food service e 

oferecem produtos de conveniência, vinhos, 

hortifruti e cafeteria. A produção é própria e 

poderão também fabricar e fornecer para ou-

tras padarias da rede ou mesmo para o mer-

cado em geral.

O segundo diz respeito às padarias com 

espaço entre 100m² e 300m² de loja. Essas lo-

jas menores irão, ainda, oferecer produtos de 

conveniência, terão foco em food service, comi-

da a quilo ou mesmo prato do dia, e um am-

plo mix de pães. Terão conveniência e outros 

produtos, porém, com poucas opções de esco-

lhas, bem como produção própria de poucos 

tipos de pães, sendo que o grande mix de pães 

e confeitaria será comprado de centrais de 

produção e ou indústrias de congelados.
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Em função do alto custo de mão de obra e 

da alta carga tributária brasileira, deveremos 

assistir ainda à abertura ou mesmo adequa-

ção de um grande número de padarias ao es-

paço menor que 100m², com forte tendência 

para padaria pequenas, entre 40m2 e 50m². 

Essas padarias não terão produção de pães e 

todo seu mix de produtos virá das fábricas de 

congelados. Dessa forma, deverá nascer uma 

rede de “padarias-comércio”, hoje não exis-

tente no Brasil. Simultaneamente, o mercado 

preservará também o surgimento de padarias 

boulangerie ou boutique de pão (pequenos ne-

gócios e pequenas lojas), que produzirão pães 

especiais com fermentação natural e um alto 

valor agregado, voltado para público diferen-

ciado e especialmente exigente.

FormAção de gruPos de emPresárIos

Para enfrentar os desafios dos novos tempos, 

o estudo da Abip diz que a alternativas para 

muitos empresários da panificação será fa-

zer sociedades e investimentos em centrais 

de produção e congelamento, a fim de for-

necer pães para suas padarias. Nesse cená-

rio, as centrais de produção e congelamento, 

dentro do setor de panificação, surgirão, em 

primeiro lugar, com os próprios empresários 

panificadores, investindo em pequenos equi-

pamentos e aprendendo sobre a tecnologia 

do frio para utilização em seus negócios. 

Assim, as padarias irão produzir e conge-

lar seus próprios pães. A armazenagem de 

pães congelados dentro da padaria irá per-

mitir ao empresário panificador gerenciar 

o futuro
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o futuro

estoque e assim diminuir perdas, servir pães 

quentes a toda hora e dar folga ao padeiro  

nos domingos.

Já num segundo momento, após aprimo-

rarem suas operações e qualidade dos pro-

dutos, eles poderão ampliar a venda de pães, 

confeitaria e salgados para o mercado. Isso 

deverá acontecer por meio da formação de 

grupos de empresários, que se reunirão para 

montar centrais de produção com congela-

mento, focada no abastecimento de suas 

padarias. Tais grupos ganharão conhecimen-

to e domínio dessa tecnologia e tenderão a 

ampliar suas fabricas frente a concorrência 

no mercado de congelados. Sim, porque pa-

rece evidente que em paralelo com essa di-

nâmica, deveremos ter grandes indústrias, 

que hoje são fornecedoras de matéria pri-

ma, vendendo para as padarias, pães con-

gelados e pré-assados congelados, produtos 

e confeitaria e também massa congelada. E 

estas deverão ser de grande porte, com ní-

veis de investimento elevado, produzindo 

pães tipo artesanal em escala industrial. 

cenárIo de trAnsFormAções

Com tudo isso, teremos nos próximos dez anos 

a ampliação do mix de pães no Brasil com uma 

qualidade muito superior a atual. O processo 

de congelamento irá auxiliar na estabilização 

da qualidade do produto. O Brasil irá conhecer, 

de forma mais ampla, o que são os pães com 

fermentação longa e assistiremos ao retorno 

do uso de massa madre. Consequentemente, 

a procura por fornos de lastro também deve-

rá ser ampliada. Já a fabricação do pão francês 

nas padarias pequenas deverá permanecer re-

lativamente inalterada até a tecnologia do frio 

dar resposta de melhor qualidade a ele. De seu 

lado, os consumidores exigirão novos tipos de 

pães, focados na saúde, como pães funcionais, 

pães para dieta, sem glúten, com fibras e novos 

hábitos surgirão. Tudo isso, convivendo com a 

tendência do food service, cujo viés continuará 

forte dentro da padaria.

Assim, o nascimento da terceira geração 

das padarias demandará profissionais ágeis, 

com orgulho do negócio padaria, principal-

mente porque o volume de trabalho será re-

duzido usando a tecnologia do frio. Isso fará 

com que padeiros e confeiteiros passem a ser 

ainda mais valorizados no mercado de traba-

lho, redobrando a necessidade de formação/

profissionalização consistente. E, é claro, para 

acomodar confortavelmente todo esse pano-

rama de mudanças e acompanhar essa evolu-

ção, as padarias deverão intensificar a utiliza-

ção da tecnologia da informática, rede sociais 

e acesso ao mercado pela internet. E em todos 

esses momentos, o SAMPAPÃO estará ao lado 

de seus associados, para ajudá-los a encon-

trar sempre o melhor caminho.

os momentos de consumo iniciam-se com o café da manhã 
a quilo, depois almoço, pizza e caldos à noite, além do amplo 
mix de pães e produtos panificados. as padarias gourmet são 

focadas no food service e oferecem produtos de conveniência, 
vinhos, hortifruti e cafeteria.
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padarias centenárias

O

São Paulo tem a sorte de possuir no acervo de suas padarias 
muitas casas centenárias e que ainda continuam firmes 
e fortes na sagrada missão diária de atender suas várias 
gerações de clientes.

tradicionais e
ainDa na atiVa

O comércio em São Paulo é muito dinâmico. E 

isso para o bem e para o mal. Muitos estabe-

lecimentos não conseguem “emplacar” e aca-

bam encerrando suas atividades pouco tempo 

depois da inauguração. Felizmente, a maciça 

maioria das padarias se enquadra entre os 

negócios de maior longevidade no varejo. Isso 

porque, em meio ao turbilhão de novidades 

que os novos tempos vão gradativamente 

propondo, elas se reinventam e modernizam 

seu modelo de gestão, sem, contudo, deixar de 

lado a tradição que as levou até lá.

Então, não é de se estranhar que no ano 

em que a Aipan-SP comemora seus 100 anos, 

várias padarias tenham suplantado essa 

marca, algumas até com um handicap de 

anos bastante superior. 

Seguramente, esse é o caso da Padaria Au-

rora, de Santana do Parnaíba, que do alto de 

seus 155 anos recém-completados é a padaria 

mais antiga de São Paulo e, provavelmente, de 

todo o Brasil. Sua história, que teve início em 
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1860, por obra de Desidério Crispim de Olivei-

ra, que lhe deu esse nome porque, segundo 

diz a lenda, das portas da padaria se vê o mais 

belo alvorecer da região. Hoje, comandada por 

um time da Família Scarpa Rodrigues, a Auro-

ra continua firme e forte atendendo a cliente-

la local com um pão sempre quentinho, além 

de outras receitas centenárias, como a delicio-

sa rosquinha de pinga, as famosas “pedrinas”.

As “vovós” do centro e do BIxIgA

Entre as padarias centenárias que permane-

cem ativas, disputando o título de mais antigas 

da cidade. É o caso da Padaria Santa Tereza, 

inaugurada em 1872 na esquina das rua San-

ta Tereza e Capitão Salomão, e que depois veio 

para a Praça João Mendes, no centro da capital, 

endereço que ainda hoje ocupa, no mesmo e 

tradicional sobrado atrás da Catedral da Sé. 

Por ali passaram frequentadores ilustres, entre 

abolicionistas e republicanos, presidentes da 

República, políticos famosos e intelectuais, es-

tudantes de Direito da Faculdade São Francis-

co e milhões de paulistanos que, de suas por-

tas, assistiram a metrópole mudar e se moder-

nizar. E ela também mudou: daqueles tempos, 

a Santa Tereza conserva hoje os azulejos, sua 

canja de galinha, suas tortas, sempre servidas 

em fatias generosas, e, ainda, sua famosíssi-

ma coxa-creme, cuja receita é guardada a sete 

chaves pelos seus proprietários.

Como frutos da imigração italiana, duas 

outras “padarias vovós” continuam firme e 

fortes em suas atividades em Sampa, ambas 

inauguradas em 1896, e tendo como fundado-

res os membros da tradicional Família Fran-

ciulli. Os imigrantes dessa família chegaram 

no final do século passado, instalaram-se no 

Bixiga e começaram a produzir e viver do pão 

italiano, fazendo entregas em domicílio feitas 

em carroças, e transformando suas lojas em 

pontos de encontro para conversas de final de 

tarde nas cadeiras em calçadas, ao pão que 

unia e une o imigrante ao povo que tão bem o 

acolheu. E, em suas prateleiras, ainda hoje se 

encontram delicias feitas a partir de receitas 

raras de família, resgatadas graças ao esforço 

de seus descendentes.

Outra italiana mais “mocinha” entre as 

centenárias é a Padaria São Domingos, funda-

da em 1913 pela Família Albanese. Calabrês, 

vindo de Lauria, na Itália, Domenico Albanese 

chegou ao Brasil em 1893. Como era padeiro, 

na época comprou uma chácara, construiu 

um forno e passou a vender pães para a co-

lônia italiana do Bixiga. Apenas em 1913, o 

prédio no número 330 da Rua São Domingos 

foi construído. Pequena, mas com muita his-

tória, a São Domingos já esteve prestes a ser 

demolida em 1968, para dar lugar a um trecho 

do Elevado Presidente Costa e Silva, o “Minho-

cão”. Mas graças à campanha dos proprietá-

rios e admiradores – entre eles, políticos, artis-

tas e clientes – o traçado original da obra foi 

desviado e ela resistiu ao crescimento urbano, 

para continuar a brindar os paulistanos com 

seu tradicional pão italiano, seus doces e an-

tepastos deliciosos.

AcomPAnhAndo A evolução  

dA metróPole

O ano de 2013 também marcou o início das 

atividades da Padaria Lisboa, pelas mãos da 

Família Martins, de origem portuguesa. Hoje 

na quarta geração dela, sempre seguindo o 

padarias centenárias
B
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exemplo dos queridos José, Antonia, Joaquim 

e, claro, do saudoso vereador por São Paulo 

e presidente da Aipan Alfredo Martins –, que 

construíram essa historia com participações 

fundamentais e mais do que especiais, a 

Lisboa continua acompanhando a evolução 

e crescimento do bairro Tatuapé. Instalada 

na Praça Silvio Romero, em instalações mo-

dernas e aconchegantes, mantém a tradição 

familiar da qualidade de fabricação de seus 

pães, doces e salgados, e integra a grande fa-

mília da região, mantendo a qualidade dos 

produtos e retribuindo o carinho de seus 

clientes e amigos.

Mas, para contar a história dos 100 Anos 

da Aipan-SP de uma forma mais completa é 

preciso integrar também a Padaria Basilicata, 

originada por iniciativa da Família Laurenti, 

ao ilustre rol das padarias centenárias da ca-

pital paulista. Em um século, completado em 

2014, a casa se tornou um dos símbolos de São 

Paulo e até tema do livro “Padaria Basilicata – 

Cent’anni di storia”, recentemente lançado, 

repleto de histórias da Itália, da vida dos imi-

grantes, de sua adaptação em São Paulo, dos 

rituais e cerimoniais, dos costumes e tradi-

ções. Para quem conhece a Basilicata, pensar 

na padaria é saborear uma mistura de odores, 

sabores, temperos, vindos dos pães saindo do 

forno. E, é claro, vivenciar uma alegria que in-

vade o coração, ao vislumbrar o pão de peito, 

o filão, a ciabatta, as roscas recheadas, bem 

como os famosos cannoli e os biscoitos amare-

to, entre muitas outras delícias do lugar.

padarias centenárias

Então, não é de se estranhar que no 
ano em que a aipan-sP comemora 

seus 100 anos, várias padarias 
tenham suplantado essa marca, 

algumas até com um handicap de 
anos bastante superior. 
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selo comemorativo

n

Lançamento do selo e do carimbo postais dá, oficialmente, 
início às comemorações dos 100 anos da Aipan-SP.

uM sElo QuE
ficará para sempre 

No dia 10 de fevereiro, Antero José Pereira, 

presidente do SAMPAPÃO, e seus diretores 

se reuniram a autoridades e há cerca de 300 

convidados no auditório do prédio-sede das 

entidades para o lançamento do selo e do ca-

rimbo postal comemorativos aos 100 anos da 

Aipan-SP, produzidos pelos Correios. O evento 

marcou oficialmente o início da programação 

de encontros e festividades do centenário a 

serem realizadas em 2015, para homenagear 

a passagem dessa importante data.

A iniciativa ganhou corpo a partir do logo 

especialmente criado pelo SAMPAPÃO para a 

comemoração, transformado num selo para 

venda e uso regular da população em suas 

correspondências, bem como para adição ao 

Fotos: M
arcus Fred
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acervo de colecionadores, podendo, por isso, 

serem adquiridos por qualquer interessado. É 

possível encomendá-lo em qualquer agência 

dos Correios, próprias ou franqueadas, bem 

como na internet, pelos Correios Online. A 

quantidade mínima para o pedido é de uma 

folha, o equivalente a 12 selos.

Já o carimbo, por sua vez, ficará à dispo-

sição do público por 30 dias, na agência dos 

Correios franqueada Barra do Tibagi, situada 

na Rua Tibagi, 712, no Bom Retiro. Termina-

do esse período, o carimbo permanecerá por 

60 dias na Agência Filatélica Dom Pedro II, 

no prédio histórico dos Correios, no Vale do 

Anhangabaú. E, ao final desses dois meses, 

será incorporado ao patrimônio do Museu Na-

cional dos Correios, em Brasília.

A ideia de se produzir um selo e um ca-

rimbo comemorativos surge também como 

um diferencial em tempos em que a comu-

nicação é feita massivamente por meios ele-

trônicos ao recorrer a algo que já existe, além 

de também ser usado por boa parte da popu-

lação, ainda que às vezes possa passar des-

percebido para algumas pessoas. Em outras 

palavras, a presença de algo físico, palpável e 

perene é um diferencial bastante interessante 

nos tempos de hoje. Assim, as peças postais 

ficarão marcadas no meio da filatelia do País. 

E o fato de a comunidade filatélica ser muito 

numerosa e influente no Brasil e no mundo, 

também ajudará a evidenciar a comemoração 

dos 100 anos da Aipan-SP.

dIFusão PArA o mundo

Na cerimônia, Antero Pereira tomou a palavra 

e disse se sentir privilegiado por participar 

e dividir aquele momento tão singular, que 

dava início às comemorações dos 100 anos da 

Aipan-SP, com tantas personalidades e ami-

gos. Destacando que o lançamento do selo é 

uma forma de levar a passagem do centenário 

da entidade ao conhecimento da sociedade do 

Brasil e do mundo, o presidente do SAMPAPÃO 

fez um breve relato dos principais fatos que 

pontilharam os 100 anos da Aipan, ressaltan-

do que foi uma trajetória repleta de enormes 

desafios em diferentes planos de dificuldades, 

vencidos com muita garra e competência. 

“Em cada um desses momentos dramá-

ticos e emblemáticos da vida política e eco-

nômica brasileira e mundial, a Aipan teve 

sucesso em fazer com que a voz dos panifi-

cadores paulistas e brasileiros soasse alto, e 

fosse ouvida e respeitada na defesa dos plei-

tos e reivindicações do setor. E isso, na prática, 

se traduziu em grandes vitórias e valorosas 

conquistas, que humildemente sabemos con-

tribuíram para que padaria evoluísse ao lado 

dos novos tempos e, por muitas vezes, a eles 

se antecipasse”, registrou Antero.

Finalizando seu pronunciamento, o pre-

sidente do SAMPAPÃO destacou, ainda, a im-

portância do jubileu como um momento de 

amadurecimento da Aipan/Sindipan-SP, enfa-

tizando que ele também se revela emblema-

ticamente necessários para que as entidades 

façam um balanço de suas realizações e as-

sumam novos compromissos, preparando-se 

para dias cada vez melhores. “E, para a insta-

lação desse cenário auspicioso e promissor, o 

lançamento do selo e do carimbo comemorati-

vos tornará possível à Associação e ao Sindica-

to difundirem o seu trabalho por todos os rin-

cões do Brasil e pelos quatro cantos da Terra, 

em um tempo que ultrapassará a nossa exis-

tência enquanto servidores das entidades e do 

setor de panificação”, finalizou sob aplausos.

selo comemorativo
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selo comemorativo

movIdos Por um grAnde IdeAl

Chamado ao palco para falar, o diretor re-

gional adjunto dos Correios de São Paulo-

-Metropolitana Eugênio Valentim da Silva, 

afirmou que o órgão estava muito feliz por 

poder compartilhar com a Aipan-SP a satis-

fação por suas conquistas ao longo dos anos. 

“São vitórias que vieram com a participação 

de inúmeros líderes, que contribuíram para 

transformar a Aipan numa associação das 

mais representativas e atuantes”, pontuou.

Eugênio explicou à plateia que, ao eviden-

ciar o nome da Associação que completa 100 

anos em 2015, as peças postais têm por ob-

jetivo assinalar, divulgar e tornar perpétuo o 

fato por meio da filatelia, a ciência dedicada 

ao estudo dos selos e das marcas postais lan-

çadas pelos países. “Para toda a Família Ai-

pan, a comemoração de hoje vem coroar os 

esforços dos pioneiros e de seus sucessores 

no ideal que construíram a entidade à altura 

da importante classe que representa. A con-

solidação da entidade ao longo do tempo é 

ainda uma prova concreta da superação dos 

numerosos desafios que surgiram pelo cami-

nho e que são comuns a toda iniciativa nas-

cida a partir de um grande ideal”, fez questão 

de enfatizar.

Na sequência, Antero Pereira foi convida-

do novamente ao palco para chancelar o pri-

meiro álbum filatélico com o carimbo postal 

comemorativo ao centenário da Aipan. Em 

seguida, foi feita a entrega de várias dessas 

peças às autoridades que prestigiaram o en-

contro, bem como aos dirigentes e represen-

tantes das entidades de classe do setor – entre 

elas, naturalmente, a Abip –, de associações 

comunitárias e empresas parceiras da panifi-

cação e, ainda, aos membros das Diretorias do 

SAMPAPÃO. E, ao término da cerimônia, todos 

foram convidados a participar de um anima-

do coquetel patrocinado pelas entidades.
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cCem anos. A produtiva trajetória de um sé-

culo da Aipan-SP começa a ser contada no 

ano de 1915, com a fundação da União dos 

Proprietários de Padaria de São Paulo, célula-

-mater da principal entidade de panificação 

de São Paulo. 

Os registros que você verá nas páginas 

desta edição comemorativa, embora estejam 

longe de abarcar a totalidade dos fatos impor-

tantes dessa história, trazem uma visão geral 

da forma sempre ousada, corajosa e pujante 

com que a Aipan-SP, ao lado do Sindipan-SP 

– este, comemorando seu 80º aniversário –, 

ungida por seu compromisso sagrado de de-

fender os interesses e promover o desenvol-

vimento do setor de panificação em São Paulo e 

no Brasil, cumpriu e continua firme no cumpri-

mento dessa honrosa missão.

Mais uma vez, a Revista IP&C faz um agra-

decimento especial à escritora Nilmara Cristina 

Perissini, autora do livro “Da União à Fundação 

– A História da Panificação de São Paulo”, obra 

que serviu de referência para a seleção dos tópi-

cos desta linha do tempo entre os anos de 1915 e 

1979, ano em que a base de nossa pesquisa pas-

sou a ser a Revista IP – mais tarde, IP&C – órgão 

oficial de comunicação impressa da Aipan-SP e 

do Sindipan-SP.

Então, boa viagem para você! 

Uma linda história 
para contar
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Maio – Malgrado os enormes esforços de seus fun-

dadores, as atividades da União patinaram nos pri-

meiros anos de sua fundação, em função do momen-

to delicado em que o Brasil se encontrava inserido, 

no meio da 1ª Guerra Mundial. Por causa disso, suas 

atividades foram congeladas até 1920, quando, no 

dia 10 de dezembro, foi realizada a primeira assem-

bleia geral dos panificadores para sua reativação.
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1915    1916    1917   1918    1919  19201915 1918

Fevereiro – Com o objetivo de unir as forças da panificação, no dia 11 de feve-

reiro de 2015, um grupo de panificadores liderados por Carlos Callogera Callia se 

reuniu para discutir e direcionar os rumo do setor. Nascia naquele dia a União 

dos Proprietários de Padaria de São Paulo, a célula-mater da Aipan-SP. A primeira 

assembleia foi, então, marcada para o dia 9 de março daquele ano, quando o es-

tatuto da entidade foi apresentado e aprovado, ficando a data de 11 de fevereiro 

configurada como a data oficial de sua fundação.
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Fevereiro – A Semana de Arte Moderna, 

também chamada de “Semana de 22”, é rea-

lizada em São Paulo, no Teatro Municipal da 

cidade. O evento representou uma verdadeira 

renovação de linguagem, na busca de experi-

mentação, na liberdade criadora da ruptura 

com o passado e até corporal, pois a arte pas-

sou então da vanguarda, para o modernismo. 

Reflexos disso também passaram a ser senti-

dos na panificação, que, embarcando na at-

mosfera de revitalização proporcionada pela 

Semana, iniciou um produtivo intercâmbio 

com a panificação francesa, que, mais tarde, 

entre outras coisas, redundaria na criação do 

mais brasileiro dos pães, o pão francês.

DezeMbro – Com a evolução do negócio de 

padaria no Brasil, novos desafios também pas-

saram a integrar o dia a dia e a pauta dos pa-

nificadores de São Paulo. Em função disso, a 

União e seus associados começaram a traçar 

um novo plano de estratégias para enfrentar 

os novos tempos. Também como fruto dessa 

dinâmica, no dia 19 de dezembro, os panifica-

dores paulistas optaram por criar uma data-

-símbolo do renascimento da União, que, a 

partir daquela data passou a se chamar As-

sociação dos Proprietários de Padarias de São 

Paulo, ganhando a sigla “Aipan-SP”.
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Julho – No dia 9 daquele mês, eclode a Revo-

lução Constitucionalista de 1932, também co-

nhecida como “Guerra Paulista”, que tinha por 

objetivo a derrubada do Governo Provisório de 

Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova 

constituição para o Brasil. Envolvida no clima do 

movimento armado, a Aipan-SP decidiu dar sua 

parcela de colaboração à revolução, por meio da 

doação de pães para alimentar os soldados pau-

listas nos campos de batalha. O clima revolucio-

nário também levou a Prefeitura de São Paulo a 

criar uma comissão para garantir a fabricação do 

pão, enquanto alimento de primeira necessidade 

para a população, bem como o abastecimento de 

farinha de trigo no estado. Assim, a “Comissão do 

Pão de Guerra” esteve diretamente ligada ao setor 

de panificação durante todo o período da Revolu-

ção, que se estendeu até o dia 4 outubro de 1932, 

com a rendição das tropas paulistas.

linha do tempo
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Fevereiro – Ainda sob os efeitos da “Crise da Bolsa de 

Nova York”, que pipocavam nos quatro cantos do planeta, 

as padarias paulistas viviam momentos de dificuldade, 

principalmente no que diz respeito aos problemas eco-

nômicos em que o País também estava mergulhado, bem 

como em função das dificuldades de obtenção de maté-

ria-prima para a fabricação do pão. Mas, com garra e de-

terminação eles não se deixaram vencer. E um dos refle-

xos disso foi que já no início de 1930 começaram a surgir 

na cidade de São Paulo as padarias chamadas “France-

zas”, comandadas pelos portugueses. Essa denominação 

estava relacionada ao sistema de fabricação de pães, que 

utilizava fermento biológico derivado da cana-de-açúcar 

e amido de mandioca.
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abril – O ano de 1935 foi marcado pelo ama-

durecimento da Aipan-SP e pela conscienti-

zação de sua função e de sua força frente 

ao setor de panificação. Pensando em gerar 

uma maior integração entre os proprietários 

de padarias e a entidade, a Aipan-SP resol-

veu criar seu próprio veículo de informação. 

Nascia, assim, a Revista “Panificadora Pau-

lista”, a “vovó” da Revista IP&C. O primeiro 

número da publicação circulou no final do 

mês de abril, trazendo como assuntos princi-

pais a criação do Instituto dos Comerciários 

e informações sobre o “pão misto. A foto que 

você vê acima, entretanto, mostra a edição 

Nº 11 da Revista, publicada em fevereiro de 

1936, sendo o mais antigo registro dela pre-

servado no acervo do SAMPAPÃO. Vale lem-

brar que 1935 marcou outro acontecimento 

super importante na história da panificação 

paulista: a fundação do Sindipan-SP, no mês 

de julho, fato este registrado na reportagem 

da Pág. 23 desta edição especial da IP&C.

agosto – O regime ditatorial imposto por Getúlio Vargas no 

final de 1937, trouxe de volta um clima de alerta à Nação. A 

Europa vivia um período de conflitos, que terminaram com 

a eclosão da 2ª Guerra Mundial, à qual o Brasil de juntou em 

agosto daquele ano, devido à pressão popular, após meses de 

torpedeamento de navios mercantes brasileiros. Foi um período 

especialmente difícil para a panificação paulista, que além do 

problema da volta do “Pão de Guerra” – em função da escassez 

da farinha de trigo –, teve que conviver com outros, como as re-

formas trabalhistas, as novas leis sindicais e a reformulação de 

todas as funções das entidades associativistas, caso da Aipan-

-SP. Além disso, surgiu um outro, de natureza não menos grave: 

a proliferação das padarias clandestinas, atrelada aos proble-

mas criados pelos empórios, quitandas e mercearias, que re-

vendiam pão na cidade, sem apresentar as mínimas condições 

de higiene exigida pelos órgãos sanitários. É, como se pode ver, 

o problema do “pão pirata” em São Paulo é bem mais antigo do 

que muita gente pensa.
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Junho – Embora o País enfrentasse dificuldades políticas e econômi-

cas na segunda Era Vargas, a panificação vivia o início de seus “anos 

dourados”, pois as conquistas em vários campos obtidas nessa época 

superavam todas as expectativas das entidades, dos panificadores e 

dos fornecedores. Nesse clima, no dia 21 de junho de 1952, a Aipan-SP, 

sempre com o sonho de ter uma sede própria, aprova, em assembleia 

extraordinária, a compra de um condomínio localizado no Nº 314 da 

Rua Boa Vista, esquina com a Ladeira Porto Geral. A inauguração do 

novo espaço aconteceu no dia 23 de outubro daquele ano.

noveMbro – Após a jubilosa comemoração do 4º Centenário de 

fundação da capital paulista, porém ainda em meio a instabilida-

de política gerada pelo suicídio de Getúlio Vargas no ano anterior 

– sem falar dos ataques do Sindicato da Indústria de Trigo, que 

culpava os panificadores pela falta do cereal e pelo tabelamento 

do pão –, a Aipan coordena, em novembro de 1955, a realização 

do 2º Congresso Brasileiro de Panificação, no Ibirapuera. Ao longo 

do encontro, os congressistas discutiram caminhos e soluções, e 

compartilharam um momento importante da união daqueles que 

faziam o pão e viviam as mesmas pressões diárias por todo o País.
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Junho – Embora o cenário de dificuldades no plano po-

lítico e econômico fosse preocupante, o lazer na vida 

dos panificadores também era importante. Com esse 

objetivo, a Aipan/Sindipan-SP organiza o 1º Churrasco 

de Confraternização dos Panificadores de São Paulo, na 

Chácara Morumbi, tendo como um dos anfitriões André 

Ceccato, então presidente do Sindicato (terceiro da esq. 

para a dir. na foto).

Fevereiro – A década de 1960 havia começado trazendo uma série de dificuldades para 

os panificadores, que, mais uma vez, haviam se tornado reféns dos governos federal e es-

tadual, bem como da política econômica por eles adotada. O pesadelo do câmbio negro 

de farinha de trigo começou a ganhar forma no final do governo de Juscelino Kubitschek, 

quando, motivado pela retirada dos subsídios ao petróleo e ao trigo, o custo de vida geral 

do brasileiro se desequilibrou. Os protestos contra o governo começaram a pipocar em todo 

o País, e nem mesmo a eleição do Jânio Quadros para a Presidência da República, com as 

promessas de uma política anti-inflacionária e estabilizadora conseguiram mudar os ru-

mos da economia. Durante reunião no Rio de Janeiro, a Abip constatou que a pior situação 

de abastecimento de farinha acontecia em São Paulo, onde somente por meio do câmbio 

negro os panificadores poderiam comprar sua matéria-prima. Cansados da situação, os 

panificadores paulistas decidem deixar de comprar farinha pelo câmbio negro e paralisar 

suas atividades assim que o estoque desta se esgotasse, o que aconteceu no dia 14 de feve-

reiro de 1963. Com a adesão da maioria dos panificadores da capital e da Baixada Santista, 

a população sentiu a falta do pão fresquinho por 24 horas, como forma de protesto do setor. 

S
tockFree
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Março – Pouco mais de um ano depois, no dia 31 de mar-

ço de 1964, o Brasil mergulha numa ditadura militar, tra-

zendo a reboque o tabelamento e o controle de preços do 

setor de panificação, entre outros fatores limitantes, que 

culminaram, no dia 13 de dezembro de 1968, com a decre-

tação do Ato Institucional Nº 5 – o AI-5 –, que deu poderes 

extraordinários ao Presidente da República e suspendeu 

várias garantias constitucionais e a liberdade no País. 

Junho – A década de 1970 para a panificação teve início em 

meio a sérios contratempos relacionados às alta carga tributá-

ria que penalizava duramente o setor. Isso sem falar da fiscali-

zação dos órgãos sanitários, que começou a pegar “pesado” na 

padaria. A falta de padronização da farinha de trigo era um pro-

blema para os panificadores, assim como a regulação limitante 

da matéria-prima, por meio de um sistema de cotas, e a de-

terminação legal dos preços da farinha pela Sunab, a Superin-

tendência Nacional do Abastecimento. Porém, nem tudo eram 

preocupações. No dia 21 de junho de 1970, depois de longos oito 

anos de jejum, o Brasil vence a Copa do Mundo de Futebol do 

México, sagrando-se tricampeão do torneio.S
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outubro – Em protesto pelo apoio prestado pelos Estados Unidos 

a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) tomam uma decisão radical. Em 

apenas cinco meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o pre-

ço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos 

Estados Unidos e na Europa e desestabilizando a economia por 

todo o mundo. É Justamente este momento que coincide com o 

fim do milagre econômico ocorrido na ditadura militar no Brasil. A 

panificação, assim como o restante da sociedade, sofre os efeitos, 

amargando sucessivos aumentos dos preços e, por consequência, 

da inflação, que iniciou mais uma galopante escalada. E, ainda, 

com um agravante: os reflexos da quebra da safra da Rússia – uma 

dos maiores exportadores de trigo época –, ocorrida em 1972, ain-

da se faziam sentir e continuavam a impulsionar os preços do 

cereal para cima no mercado internacional.
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Março – Embora tenha sido sempre o órgão oficial de 

comunicação impressa da Aipan-SP e do Sindipan-SP, 

bem como de outras entidades congêneres de vários es-

tados do Brasil, em seu Nº 452 a Revista Indústria de Pani-

ficação (“IP”) passa a ser publicada sob responsabilidade 

exclusiva da Aipan-SP. E a “estreia” foi em grande estilo, 

trazendo como matéria de capa uma reportagem com o 

economista Antônio Delfim Netto, que acabara de ser in-

dicado para dirigir o Ministério da Agricultura do governo 

João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

abril – Consternação geral: com tristeza, a revista IP, em sua edi-

ção Nº 453, registra a falecimento do Comendador Antônio Gonçal-

ves da Cruz, um dos maiores valores da comunidade luso-brasileira 

e, também, presidente da Aipan-SP, reeleito por várias gestões, entre 

os anos de 1948 a 1979. Seu produtivo legado nunca foi esquecido e 

inspira as gerações de diretores das entidades até hoje.

Pelas PÁginas Da iP e Da iP&C

A partir de 1979, passamos a contar a 

história e a relatar os fatos mais impor-

tantes relacionados à trajetória da Aipan/

Sindipan-SP por meio do registros da Re-

vista IP, mais tarde, IP&C.
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1980

Março – Em sua edição Nº 464, a Revista IP traz uma repor-

tagem falando da reivindicação dos empregados da panificação 

ao então prefeito de São Paulo Reynaldo de Barros, propondo o 

fechamento das padarias aos domingos. No mesmo número, a 

Revista traz o resultado de uma pesquisa realizada pela Socieda-

de de Feiras de Dusseldorf, sobre o “Consumo mundial per capita 

de pão e doces”. Um registro importante, que norteou diversas 

ações promovidas pela Aipan-SP.

DezeMbro – Na edição Nº 473, a Revista IP traz a notícia do agendamento 

do XIV Congresso de Panificação em São Paulo, que seria realizado em de-

zembro do ano seguinte, no Palácio das Convenções do Anhembi. Além do 

anúncio do importante evento, o registro na Revista ainda fala da promoção 

da 1ª Feira Brasileira da Indústria de Panificação, que seria realizada simul-

taneamente ao Congresso.
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1981

Janeiro – Em sua primeira edição do 

ano, a IP traz os resultados de uma iné-

dita e pioneira pesquisa sobre segurança 

e produtividade, trazendo, entre os da-

dos, a alarmante informação de que já 

naquela época mais de 73% das padarias 

paulistanas já haviam sido assaltados 

pelo menos uma vez.

abril – A capa da edição Nº 477 da Revista IP apresenta 

o logo do XIV Congresso Brasileiro da Indústria de Panifi-

cação. Mais tarde,devidamente adaptado e aperfeiçoado, 

esse logo passaria a ser a marca oficial das entidades atu-

almente congregadas pelo SAMPAPÃO.

Junho – A IP traz em destaque um artigo escrito por 

Frederico Maia falando sobre a proposta da criação da 

primeira Central de Distribuição e Compras da Aipan-SP, 

uma ideia que vingou. Na mesma página, vê-se um inte-

ressante cupom de assinatura da Revista.
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agosto – Anúncio da primeira fei-

ra de panificação em São Paulo, no 

âmbito do XIV Congresso Brasileiro 

da Indústria de Panificação.

DezeMbro – A edição Nº 485 da Revista IP traz um 

suplemento especial focando a inauguração do XIV 

Congresso Brasileiro da Indústria de Panificação, feita 

pelo então prefeito de São Paulo Reynaldo de Barros.
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1982

Março – A Revista IP traz uma reportagem espe-

cial sobre inauguração da Panisul, a ser realizada 

em março daquele mesmo ano. A Panisul foi a 

primeira Central de Compras da panificação pau-

lista, organizado pelos panificadores da região de 

Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo.

1983

Março – Marco histórico: neste mês, em 1983, a Revista 

Indústria de Panificação (“IP”) completa 500 edições publica-

das, desde o seu lançamento em 8 abril de 1935, fato come-

morado na capa e numa matéria especial de quatro páginas 

no corpo da revista.
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Junho – A escalada da inflação sempre foi uma preocu-

pação dos panificadores. No mês de junho de 84, ela bateu 

incríveis 8,9% ao mês. Em sua edição Nº 515 a IP traz uma 

reportagem na qual sobressai uma tabela com a evolu-

ção mês a mês do “dragão que corrói a economia, ainda 

medida em ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional, modalidade de título público federal emitida 

entre 1964 e 1986, com a característica de pagar uma re-

muneração corrigida e evitar a corrosão da inflação so-

bre as aplicações futuras. Que saudade nenhuma... Nesta 

mesma edição de junho de 1984, antecipando tendências, 

a IP também reproduziu um artigo escrito pelo então dire-

tor técnico da Emulzint Paulo Sciamarelli, falando sobre a 

tecnologia do frio e o congelamento do pão.

linha do tempo

1984

Fevereiro – Isso é que é antecipar ten-

dências: em sua edição Nº 511, a Revista 

IP publicou uma matéria intitulada “Infor-

mática chega às padarias”, na qual atenta 

para as vantagens da então nova ciência 

para a melhoria do desempenho das em-

presas de panificação e confeitaria.



69Fev/Mar 2015    IP&C 798

linha do tempo

1985

abril – Um matéria especial na edição 

Nº 525, registra e comemora os 50 anos 

de publicação ininterrupta da Revista IP, 

um órgão oficial da classe, notabilizado 

por levar sempre o melhor nível de in-

formação para os empresários do setor.

Junho – Memorável ação institucional dos panificadores do estado de 

São Paulo, o início da divulgação da campanha do Dia do Panificador 

de 1985, trazendo o slogan “Padaria, Bons Produtos, Velhos Amigos” 

ganha registro especial na edição Nº 527 da Revista IP.
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1986

Março – No dia 27 de fevereiro de 1986 o Brasil ficou conhecendo o Plano Cru-

zado, mais um pacote de medidas econômica para tentar conter a inflação. Nes-

sa mesma data, uma nova moeda, o “Cruzado” também foi criada no Brasil. O 

nome foi inspirado no nome de uma antiga moeda portuguesa de ouro, que 

tinha o valor aproximado de 400 réis e que circulou nos tempos em que o Brasil 

ainda era uma colônia de Portugal. A edição Nº 536 da Revista IP registrou a mu-

dança numa reportagem e divulgou uma tabela de conversão da antiga moeda, 

o Cruzeiro, para a nova, que por muito tempo permaneceu sobre a mesa dos 

escritórios dos panificadores paulistanos, como referencial de consulta.

noveMbro – Por meio de um projeto de lei apresentado pelo então 

vereador Alfredo Martins, à época também presidente do Sindipan-SP, 

o dia 8 de julho passou a ser oficialmente considerado o “Dia do Panifi-

cador” na cidade de São Paulo. Marco histórico, registrado nas páginas 

da edição Nº 544 da Revista IP.
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1987

outubro – Logo após a decretação do Plano Bresser e 

do congelamento dos preços, as panificadoras de São 

Paulo começaram a receber uma fiscalização pesada 

da Delegacia do Consumidor (Decon). Preocupadas 

com a imagem negativa que isso poderia acarretar ao 

setor, as Diretorias da Aipan/Sindipan-SP solicitaram 

e mantiveram uma audiência com o então governa-

dor de São Paulo Orestes Quércia. Sensibilizado com 

os problemas relatados, Quércia se comprometeu a 

tomar providências. Tudo devidamente registrado em 

reportagem da Revista IP daquele mês.

1988

Junho – Grande registro: a edição Nº 

560 da Revista IP traz o anúncio da re-

alização da 1ª FIPAN – Feira da Indús-

tria de Panificação e Confeitaria, a ser 

realizada entre os dias 19 e 22 de outu-

bro daquele ano no Promocenter. Era o 

começo da trajetória da feira que, hoje, 

é referência de sucesso da panificação 

brasileira em nível internacional.

agosto – A Sunab aberta ao diálogo. Em uma extensa en-

trevista de quatro páginas, publicada na Revista, o então 

delegado da Sunab em São Paulo Roque Mário Stradioto 

fala sobre a nova política de atuação do órgão, bem como a 

respeito da extensa anistia de multas autorizada pela Presi-

dência da República, que possibilitou a muitos panificado-

res começarem vida nova em seus empreendimentos. Tema 

da entrevista também foi a famosa Portaria Nº 54, promul-

gada com o objetivo de solucionar a questão das notas fis-

cais sem discriminação das mercadorias vendidas.
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1989

Junho – As mulheres vencem preconceitos 

e vão à luta. Em sua edição Nº 569, a Revista 

IP faz o importante registro de que o contin-

gente feminino já representa 35% da força de 

trabalho no Brasil. E, na panificação, não é 

diferente, com muitas empresas sendo admi-

nistradas por mulheres.

DezeMbro – A escolha de Fernando Collor de Mello para 

ocupar o cargo máximo do País foi apresentada numa re-

portagem especial da edição Nº 578 da Revista IP, na qual 

foram grafadas frases lapidares creditadas a ele, como “o 

Brasil jamais voltará a ter prateleiras vazias nos supermer-

cados e panificadoras”, marcando o prenúncio de um perí-

odo de grandes desafios de crescimento. No ano anterior ao 

início de seu governo a inflação oficial medida pelo Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística alcançou a inacredi-

tável cifra de 1.764%. Em razão desse flagelo, o presidente 

Collor elegeu como sua prioridade a luta contra a espiral 

inflacionária através do chamado Plano Brasil Novo. Assim, 

o popularmente denominado “Plano Collor” foi anunciado 

em 16 de março de 1990, um dia após a posse do novo pre-

sidente, trazendo uma série de medidas de impacto, entre 

elas o congelamento (ou “confisco”, como preferem alguns) 

de 80% de todos os depósitos do overnight, das contas cor-

rentes ou das cadernetas de poupança que excedessem a 

NCz$ 50 mil. Fato curioso é que as padarias, que recebiam 

em dinheiro vivo, acabaram se transformando em “bancos” 

para operações como trocas de cheques e concessão de 

crédito para os clientes que praticamente ficaram zerados 

de recursos. O Plano Collor não deu certo. E o resto é his-

tória: após um rumoroso processo de impeachment, Collor 

renunciou à Presidência da República em 29 de dezembro 

de 1992.
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1990

Janeiro – Ainda repercutindo o sucesso da 1ª FIPAN, a Revista 

IP Nº 579 traz o anúncio da realização da segunda edição da 

feira, que seria realizada em novo mês – entre os dias 11 e 15 

de setembro daquele ano – e local, em 8.000 m2 da Bienal de 

São Paulo. O evento começa, inclusive, a chamar atenção inter-

nacional: empresas da Argentina e da Alemanha procuram a 

organização da FIPAN a fim de obter informações para possíveis 

participações.

outubro – A campanha “Pão é Energia. Pão é na Pada-

ria” volta ao ar pela maior rede de televisão do País, tra-

zendo como estrela a exuberante atriz Claudia Raia. Pa-

ralelamente, as emissoras de rádio transmitem o jingle 

e as padarias se enfeitam com peças coloridas e ilus-

tradas com a imagem da belíssima garota-propaganda 

da série de ações.
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1991 1992

Fevereiro – Antecipando o início da vigência do Código de 

defesa do Consumidor, que passaria a vigorar a partir do dia 

11 de março de 1991, a Revista IP publica em sua edição de 

fevereiro uma reportagem completa sobre este novo “diplo-

ma legal”, como o titula em seu editorial o então presiden-

te da Aipan-SP Frederico Maia, e de como ele iria impactar 

a vida das padarias. Se o CDC foi um divisor de águas na 

história do consumo no Brasil, a Aipan-SP saiu mais uma 

vez na frente para esclarecer e aperfeiçoar esse importante 

marco da relação entre fornecedores e consumidores.

agosto – A luta contra os impostos excessivos sempre marcou a pau-

ta das entidades. Em sua edição Nº 610, a Revista IP traz a íntegra do 

Decreto Nº 35.549, firmado pelo então governador de São Paulo Luiz 

Antonio Fleury Filho, noticiando a importante conquista da redução 

da cobrança do ICMS sobre as atividades do setor. E como nem tudo 

na vida são espinhos, a capa da edição traz a foto da exuberante Fafá 

de Belém, atração principal do Jantar do Panificador daquele ano, tema 

que também ganhou uma extensa reportagem no interior da Revista.
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1993

agosto – O processo de impeachment do presidente Collor, le-

vado a cabo por intermináveis meses ao longo de 1992, instalou 

um clima de incertezas e insegurança na economia do Brasil 

e nos rumos da Nação. Planejada para ser bienal, a 2ª FIPAN, 

realizada em 1990, abriu largas avenidas para a promoção da 

feira em outubro de 1992. Porém, como o País vivia um clima 

de indefinição total, corajosa e acertadamente optou-se pela 

transferência da realização da 3ª FIPAN para março/abril de 

1993. E a mudança provou ser acertada. Em local novo – o Mart 

Center – ela foi um sucesso e bateu todos os recordes: foram 

125 estandes distribuídos ao longo de 5.000 m2 de área, com 

uma visitação de mais de 23 mil profissionais e US$ 20 milhões 

em vendas, como registra a reportagem da edição Nº 622 da 

Revista IP. E os resultados foram tão positivos, que os dirigentes 

da feira se sentiram estimulados a transformar a FIPAN num 

evento anual. Assim, a quarta edição do evento foi marcada 

para o ano seguinte, fato também registrado com satisfação na 

mesma matéria da Revista.

1994

Julho – “A higiene não pode ser o calcanhar-de-aqui-

les da padaria.” Com esta frase emblemática, a Revista 

IP inicia uma reportagem de três páginas, na qual faz 

o anúncio da criação do PHP, o Programa Higiene na 

Padaria, da Aipan/Sindipan-SP. E os resultados dele fo-

ram excepcionais.
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1995

Janeiro/Fevereiro – Ao longo de sua história, a Aipan-SP 

e o Sindipan-SP sempre foram sinônimos de prestação de im-

portantes e valorosos serviços para seus associados. Em sua 

edição Nº 635, a Revista IP divulga uma reportagem dando 

uma visão geral de como o assunto era levado a sério e de 

como a parte de serviços já era bastante desenvolvida e diver-

sificada há exatos 20 anos no âmbito das entidades.

Junho – Nas páginas da Revista IP, as padarias mais antigas dos asso-

ciados sempre tiveram espaço para registros especiais. Isso porque elas 

sempre constituíram a prova viva de que a constância, a determinação e 

o trabalho ininterrupto são as maiores garantias de sucesso no setor, atra-

vessando décadas e, em alguns casos emblemáticos, séculos até de bons 

serviços prestados aos clientes e à toda sociedade. A reportagem publica-

da na edição Nº 639 – que também marcou a comemoração dos 60 Anos 

da Revista –, com a homenagem à Padaria Santa Thereza, carinhosamente 

chamada no título de “A Vovó das Padarias” é um exemplo disso.

outubro – Pioneira no lançamento de tendências, 

a panificação paulista é saudada na edição Nº 643 

da Revista IP pela introdução de uma inovação nas 

padarias: as ciabatas italianas, que, como declina 

o título da matéria especial sobre o tema, haviam 

“chegado para ficar”. O fato comprovou-se logo de-

pois, assim como também se comprovaram tantas 

outras “antevisões” da Aipan/Sindipan-SP ao longo 

dos anos. E, olha, elas continuam se materializando!
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1996

Junho – Personalidades das mais diversas áreas 

sempre estiveram ao lado da panificação paulista, 

mantendo com ela um estreito laço de colaboração, 

por meio de artigos assinados, entrevistas e de valio-

sas informações em reportagens memoráveis. Na edi-

ção Nº 650 da IP o ex-secretário de Acompanhamento 

de Preços do Ministério da Fazenda Milton Dallari, fala 

em palestra na 5ª FIPAN sobre como usar a criativida-

de para se ajustar ao Plano Real. Na mesma edição, há 

uma reportagem sobre a palestra do Dr. Alfredo Hal-

pern, também na FIPAN 1996, com o título “A culpa 

não é do pãozinho”, na qual ele desmistifica a vilania 

do alimento como “produtor” de obesidade.

Julho – Em linha com a proposta de o pão ser um 

alimento nutritivo, na edição Nº 651 a Revista IP tam-

bém publicou uma reportagem especial falando so-

bre um estudo realizado pela Abip comprovando o 

valor nutricional do pão francês.

DezeMbro – Instalado no 1º andar do prédio-sede do SAMPAPÃO, 

o “Memorial da Panificação” é um espaço todo dedicado a história 

do setor, aberto à visitação geral. Ali, o visitante pode encontrar um 

vasto acervo de peças e documentos que ilustram a trajetória da 

panificação em São Paulo e no Brasil. Em sua edição Nº 656, a Re-

vista IP faz o importante registro da doação do primeiro documen-

to histórico para esse acervo, a “Carta do Cocheiro”, uma espécie 

de CNH ou certidão obrigatória para quem quisesse dirigir veícu-

los tracionados por animais pelas ruas de São Paulo na década de 

1930, quando os carros eram minoria.
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1997

Maio – Uma ação de merchandising pela televisão tomou 

conta da telinha em 1997, quando o Brasil inteiro ficou saben-

do mais sobre as vantagens associadas ao consumo do pão. A 

campanha “Mais Pão. Mais Energia” pôde ser vista em plena 

“novela das oito” e durante outros programas de grande audi-

ência da TV Globo, com o apoio da Aipan/Sindipan-SP. O obje-

tivo era mover para cima o ponteiro da balança do consumo 

per capita de pão no País, que à época era de 27kg por habitan-

te. O início da campanha foi antecipado em reportagem da IP.

seteMbro – Pelo menos ao longo das últimas quatro décadas, 

as padarias sempre sofreram com o assédio e com a concorrência 

dos hipermercados. E quando estes resolveram declarar guerra de 

preço entre si, modificando os hábitos de compra, a vida do peque-

no varejo ficou ainda mais complicada. A Revista IP pôs foco nessa 

questão, alertando sobre os perigos da concentração de negócios, 

em reportagem especial publicada em sua edição Nº 665.

outubro – Se você anda preocupado hoje com a iminência do “Apa-

gão” de eletricidade, saiba que esse é um problema muito mais antigo 

do que você pensa. Já em outubro de 1997, a Revista IP alertava para o 

problema e recomendava uma série de procedimentos para evitar os 

desperdícios de energia em uma reportagem especial intitulada “Tensão 

por um fio”, que fez muito sucesso entre os leitores..
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1998

Janeiro/Fevereiro – Em pleno verão e em sua primeira edição do ano de 1998, 

a Revista IP Nº 669 traz uma reportagem sobre o Ceripan, o Clube de Campo da In-

dústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo. Em quatro páginas super bem ilus-

tradas, a matéria, como era de se esperar, estimulou e turbinou a frequência desse 

importante espaço de lazer familiar do panificador.

Maio – A construção do novo edifício-

-sede da Aipan/Sindipan-SP, situado 

na Rua Santo Amaro, na Bela Vista, 

foi acompanhada passo a passo pela 

Revista IP, ao longo de uma extensa 

série de reportagens documentais. Fi-

nalmente, em maio de 1998, em sua 

edição Nº 672, com muito orgulho, sua 

inauguração ganhou uma matéria de 

seis páginas na publicação.

outubro – Como fruto da inflação estratosférica e dos grandes desmandos da 

economia brasileira, o relacionamento entre as classes menos favorecidas e o va-

rejo sempre foi tensa no País. Com o Plano Real, as coisas começaram a melhorar 

um pouco, embora muito lentamente. Com o intuito de propor uma absolutamente 

necessária revisão nessa interação, a Revista IP, em sua edição Nº 677, “discute a 

relação” e abre espaço para novas ideias para efetivá-la.
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1999

Junho – “Crise” sempre foi palavra proibida no 

dicionário dos panificadores. Sim, porque eles 

sempre foram exemplos-vivos do pressuposto 

infalível de que é melhor inovar, arriscar e traba-

lhar, para, depois, comemorar o sucesso, do que 

se render ao desânimo e despejar sobre a “crise” 

a culpa pelo insucesso. A reportagem “Agir é o 

melhor remédio”, publicada na edição Nº 684 da 

agora já rebatizada Revista IP&C, fala a respeito 

disso, injetando ânimo e trazendo ideias e solu-

ções para os panificadores implementarem no 

seu dia-a-dia.

agosto – O Jantar do Panificador sempre foi um 

dos pontos mais altos do calendário anual da Ai-

pan/Sindipan-SP, atraindo grandes contingentes 

de panificadores e familiares para a celebração de 

união da classe em cada uma de suas edições, sem-

pre também transformadas em festas memoráveis, 

com atrações artísticas de peso. A edição Nº 686 ilus-

tra muito bem esse cenário: naquele ano, o Jantar 

foi palco do show de ninguém menos do que o “Rei” 

Roberto Carlos, que prestigiou a comemoração em 

outras oportunidades também.

noveMbro – A evolução da padaria brasileira ao longo dos últimos 15 

anos é algo que impressiona. Seu modelo atual é referência única no 

mundo inteiro, e é muito comum nos depararmos com matérias em jor-

nais, revistas e nos meios eletrônicos – como rádio, TV e internet – co-

mentando, em tom de carinhosa brincadeira, que, hoje, as padarias no 

Brasil vendem “até pão”. Uma das precursoras dessa revolução – que 

inaugurou, inclusive um novo conceito no setor de panificação, o das 

“Super Padarias –, sem dúvida alguma, é a Galeria dos Pães. E, com mui-

ta justiça, esse fato foi notabilizado na edição Nº 689 da Revista IP&C.
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2000

Fevereiro – O Século 21 começou oficialmente no dia 1º de janeiro de 2001. 

E foi assim, com praticamente um ano de antecedência, que a Revista IP&C 

publicou uma reportagem sobre um dos grandes desafios do novo século, re-

lacionado mais precisamente ao “o ouro do novo milênio”, como declina o 

título da matéria: a água. Nela, a Revista fala do paradoxo desse recurso tão 

nobre ser, também, tão conspurcado, numa espiral que já caminhava para 

transformá-la numa das mais preciosas e disputadas mercadorias do planeta. 

Se alguém aí viu alguma identificação com a situação que vivemos hoje no 

Brasil, pode levantar a mão.

seteMbro – O pão é o alimento mais sagrado da humani-

dade. E, por extensão, o alimento que mais tem responsa-

bilidade sobre a saúde dela. Ciente disso, a Aipan/Sindipan-

-SP sempre se preocuparam com o aspecto nutricional do 

pão, tema este, aliás, recorrente em inúmeras ações em-

preendidas pelas entidades ao longo de suas trajetórias. 

A capa da edição Nº 698 da Revista IP&C retrata uma das 

mais emblemáticas, quando elas lançaram no município 

de São Paulo o programa “Pão Saúde”, que trouxe o pão 

com micronutrientes para a realidade de milhares de alu-

nos da rede pública, a fim de combater a perigosa carência 

de ferro e vitaminas do complexo B em sua dieta.
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noveMbro – Muita gente ainda torce o nariz para eles, mas é inegá-

vel que, antes tratados como tendências, o congelamento dos pães e 

a proliferação dos pontos quentes estão se tornando uma realidade 

acachapante e irrecorrível nos dias de hoje. Já em sua edição Nº 700, 

com imparcialidade e bom senso, a IP&C trazia o tema para o centro 

da mesa de discussões. A manchete da reportagem na capa da revis-

ta – “Quando e como a padaria pode ampliar seu raio de ação” –, bem 

como o conteúdo da reportagem dentro dela foram alertas intensa-

mente premonitórios.

Dezembro – Realizada todo o ano no Ceripan, o Clube de 

Campo da Indústria de Panificação e Confeitaria de São 

Paulo, a Festa da Primavera é um encontro muito espe-

rado pela família panificadora paulista. Com a ajuda de 

São Pedro, ela acontece sempre num domingo ensolara-

do, com muita comida, bebida, diversão e atrações artís-

ticas para lá de especiais. A edição da IP&C Nº 751, regis-

tra uma das mais concorridas edições dessa festa, que 

contou com a apresentação de ninguém menos do que a 

dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

linha do tempo

2000
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Maio – Ao longo de sua trajetória no século 20, a falta de mão de obra qualifi-

cada na panificação sempre foi um problema recorrente do setor. Ciente de sua 

responsabilidade como órgão de representação da classe, a Aipan/Sindipan-SP, 

já no final da década de 1990, começaram a dar forma a um antigo sonho da 

entidade: a criação de uma escola de panificação, aos moldes das mais comple-

tas e atualizadas do planeta. Após a elaboração de um anteprojeto, apresentado 

sob a forma de uma carta-consulta ao Comitê Operativo do Proep – Programa 

de Expansão da Educação Profissional, do Ministério da Educação e Cultura, o 

MEC –, no dia 16 de março de 2001, a proposta foi aprovada. Foi o primeiro passo 

para o início das atividades, no ano seguinte, da Escola IDPC – Instituto do De-

senvolvimento de Panificação e Confeitaria –, fato que ganhou uma reportagem 

especial na edição Nº 705 da Revista IP&C.

seteMbro – A instalação de grandes estabelecimentos de varejo, 

tais como hipermercados e shopping centers, sempre gerou sensíveis 

impactos – na maior parte negativos – sobre a estrutura socioeco-

nômica das redondezas. No dia 8 de agosto de 2001, atendendo ao 

chamado da Aipan/Sindipan-SP, uma comitiva de panificadores com-

pareceu em peso a uma audiência pública realizada em Brasília para 

debater o Projeto de Lei 2.179, do deputado federal Arnaldo Faria de 

Sá, que tinha como objetivo proteger as micro e pequenas empresas, 

entre as quais as padarias, contra o assédio e a concorrência desses 

gigantes. Foi o primeiro passo de uma longa caminhada, registrado 

nas páginas da edição Nº 709 da Revista IP&C: somente em julho de 

2010, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a 

exigência de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) como re-

quisito para a implantação de estabelecimentos comerciais de grande 

porte em áreas urbanas. A proposta, então, seguiu para análise do 

Senado, onde permanece até hoje.

linha do tempo

2001
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Fevereiro – Polêmica instalada. “Trigo e mandioca: Esse 

casamento dá certo?”, estampa o título da matéria da edição 

Nº 713 da IP&C, que aborda a pretensão do projeto do depu-

tado Aldo Rebêlo de obrigar a adição de fécula de mandioca 

a toda farinha de trigo comercializada no Brasil. A proposta, 

por razões que todos conhecem, foi derrotada várias vezes 

no Congresso Nacional. Mas, vira-e-mexe volta à tona, infe-

lizmente, para assombrar os panificadores, continuando a 

encontrar, entretanto, a resistência bem embasada em ar-

gumentações técnicas do SAMPAPÃO.

abril – Ao longo dos anos, a vida moder-

na foi alterando os hábitos da sociedade, 

entre os quais o de se tomar café em famí-

lia. Coube, entretanto, às padarias o papel 

de resgatá-lo, proporcionando às pessoas a 

oportunidade de compartilhar momentos 

mágicos de união com seus entes queridos. 

A edição Nº 715 da Revista IP&C aborda o 

tema em reportagem que estimulou muitos 

panificadores a rever seus conceitos e a dar 

a ele mais carinho e atenção.

outubro – Tema, até hoje, de inúmeros estudos de 

marketing, o mercado kids foi, pioneiramente, tema 

da reportagem de capa da IP&C Nº 721. Ali já se fa-

lava, entre outras coisas, do poder que as crianças 

têm e exercem na escolha de conceitos, produtos e 

até mesmo de estabelecimentos nos quais a família 

inteira vai consumir. Poderosos esses “baixinhos”!

linha do tempo

2002
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Junho – Considerada a “Feira da Transformação”, a FIPAN 2003 promoveu 

profundas discussões em torno dos novos caminhos da panificação. Em área 

maior e endereço novo, o Transamérica Expo Center, foi palco do 1º Congrevar 

– Congresso dos Micro e Pequenos Varejos de Produtos de Consumo de Massa, 

que apresentou diversas sugestões e soluções para o crescimento do negócio 

de padaria. Tudo registrado nas páginas da edição Nº 726 da IP&C.

linha do tempo

2003

Julho – Questões ligadas à nutrição e à segurança ali-

mentar passam a ganhar mais importância no Brasil a 

partir da virada do terceiro milênio. Nesse cenário, os 

órgãos sanitários começaram a fechar o cerco contra os 

desvios de conduta dos comerciantes e de qualidade dos 

alimentos. Em sua edição Nº 727, a IP&C fala da obriga-

toriedade da rotulagem nutricional, decretada pela An-

visa, em todos os produtos vendidos nas padarias, para 

completo esclarecimento dos consumidores.

noveMbro – Uma das festas mais bonitas e democráticas pro-

movidas pelo SAMPAPÃO ao longo dos anos é a que comemora 

o Dia Mundial do Pão, em 16 de outubro – uma das datas mais 

importantes do calendário anual do SAMPAPÃO até hoje. São ver-

dadeiras celebrações à alegria da comunidade, sempre marcadas 

pela farta distribuição de pães franceses. A de 2003, tema da re-

portagem da edição Nº 730 da IP&C, foi muito especial. No evento 

– que contou com a presença de autoridades, personalidades e 

cidadãos dos quatro cantos da cidade –, foram distribuídos nada 

menos do que 120 mil pãezinhos em plena Praça da Sé.
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Maio – O crescimento do mercado de foodservice representou um 

fator determinante na evolução do modelo da padaria brasileira. 

Sem tempo para se alimentar em casa e sem querer ser refém 

da marmita, mais e mais pessoas passaram a engrossar o contin-

gente das pessoas que elegeram a alimentação fora do lar como 

alternativa saudável para enfrentar essa necessidade nos novos 

tempos. Essa dinâmica também turbinou a mudança nos meios 

de pagamento das refeições, feito, numa primeira fase, por meio de 

tíquetes em papel, substituídos com amplas vantagens para usu-

ário e comerciante, pelos meios eletrônicos, com a chegada dos 

cartões-refeição, tema de capa da edição Nº 733 da Revista IP&C.

Fevereiro – Um dos problemas mais recorrentes enfrentados pelos 

panificadores na atualidade é o do comércio clandestino de pão. Infe-

lizmente, ele persiste à revelia da fiscalização e do controle das auto-

ridades, levando riscos à saúde da população e prejuízo às padarias, 

que prezam pela qualidade de seus produtos e pagam seus impostos 

em dia. Numa corajosa reportagem intitulada “Os Camelôs do Pão”, a 

edição Nº 732 faz uma denúncia contundente dessa aberração, para o 

qual o poder público faz vista grossa e se mantém alheio, ou pior, por 

meio de programas supostamente humanitários – como as padarias 

comunitárias – estimula um tipo semelhante de atividade.

linha do tempo
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Março – Saudada quase unanimemente como uma vitória na preservação da saúde 

e dos direitos do consumidor, a Resolução 216 da Anvisa, que passou a obrigar todos 

os estabelecimentos que ofereciam serviço de alimentação a seguir o Manual de Boas 

Práticas e de Procedimentos, impôs a eles uma série de exigências. Mas será que to-

das as novas regras seriam aplicáveis? Para responder essa e outras perguntas, a Re-

vista IP&C, em sua edição Nº 739, produziu uma reportagem completa sobre o tema.

noveMbro/DezeMbro – Foi um duro golpe. 

Num intervalo muito rápido entre a descoberta 

da enfermidade e seu agravamento, a panifica-

ção paulista, a brasileira e a Aipan/Sindipan-SP 

perderam um de seus principais líderes e uma 

de suas maiores referências. Frederico Maia, fi-

gura das mais carismáticas do setor, nos deixou 

no dia 25 de outubro de 2005, levando consigo 

nossa saudade, nossos agradecimentos e nossa 

eterna admiração. A Revista IP&C Nº 742 regis-

trou o fato no Editorial do Presidente e em uma 

singela matéria de homenagem.

linha do tempo
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seteMbro/outubro – Em atendimento à 

Portaria Nº 146 da União, a partir do dia 20 

de outubro de 2006, o pão francês, que até 

então era vendido por unidade, passou a ser 

comercializado a peso. Em matéria publica-

da em sua edição Nº 747, a IP&C esclareceu 

a questão e jogou luz sobre a polêmica se 

a nova lei traria benefícios ou não para os 

panificadores. E, realmente, com o tempo, o 

balanço se mostrou positivo.

Janeiro/Fevereiro – Artistas de projeção na-

cional sempre fizeram questão de declarar seu 

amor pelo pão nas páginas da Revista IP&C. Na 

edição Nº 743 foi a vez da cantora Ivete Sangalo 

aceitar o convite de entrevista e falar sobre a nobre 

responsabilidade social das padarias de alimentar 

o planeta. Na mesma edição, a IP&C publicou tam-

bém uma reportagem sobre a importância de os panifi-

cadores reformarem suas padarias, para se adequar aos 

novos tempos da panificação.

Maio/Junho – As padarias sempre foram pontos referencias dos 

bairros e cidades da capital paulista e das cidades da Grande São 

Paulo. Para homenageá-las, em sua edição Nº 745, a Revista IP&C 

criou a seção “Seu Bairro/Sua Cidade”, na qual, por meio de uma 

série de reportagens, esquadrinhou os quatro cantos da base ter-

ritorial da Aipan/Sindipan-SP e falou de muitas dessas casas. E, a 

primeira delas foi sobre o bairro da Bela Vista, o “Bixiga”, talvez o 

mais paulistano do bairros da capital.

linha do tempo
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Março/abril – Trazendo como 

tema central um especial sobre a 

Páscoa, a IP&C completa 750 edi-

ções publicadas. A data mereceu 

destaque em reportagem, no qual 

a publicação renovou seu compro-

misso de estar sempre ao lado da 

classe dos panificadores paulistas.

Maio/Junho – O Departamento Jurídico do SAMPAPÃO 

sempre foi um dos colaboradores mais assíduos da Revis-

ta IP&C, esclarecendo dúvidas e fazendo alertas impor-

tantes às padarias, no sentido de elas se enquadrarem às 

leis. Em artigo assinado na edição Nº 751, ele novamente 

cumpriu esse papel, tratando de elucidar os parâmetros 

da “Lei Cidade Limpa”, que tem por objetivo ordenar os 

elementos da paisagem urbana, notadamente no que diz 

respeito às fachadas das padarias e de outros estabeleci-

mento comerciais.

Julho – Em sua edição especial de Nº 753, a 

Revista IP&C abordou dois grandes temas em 

suas páginas, a saber a cobertura da FIPAN 2007 

e a realização do 27º Congrepan, em São Paulo, 

evento este que reuniu mais de 1.000 partici-

pantes no Expo Center Norte.

linha do tempo
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Março/abril – Iniciado em 2007, com a vinda de muitos novos for-

necedores estrangeiros para expor na FIPAN daquele ano, o movimento 

de internacionalização da feira passa a crescer ano a ano. E isso, não só 

na direção mundo-Brasil, como no sentido inverso também, com várias 

empresas nacionais expondo seus produtos lá fora também. E em todas 

elas, a FIPAN também passou a manter estandes, levando para o exte-

rior o nome da feira verde e amarela. A edição Nº 757 da IP&C registrou 

um dos primeiros e mais importantes momentos desse intercâmbio, 

quando a FIPAN participou da Europain 2008.

noveMbro/DezeMbro – A união e o intercâmbio com 

entidades ligadas à panificação no mundo foi sempre 

uma constante na trajetória do SAMPAPÃO. Por exem-

plo, representantes da Aipan/Sindipan-SP têm assento 

no quadro executivo e participam ativamente de todos 

os encontros internacionais organizados pela União In-

ternacional de Panificação e Confeitaria (UIBC), antiga 

UIB. Um dos pontos altos desse intercâmbio aconteceu 

em outubro de 2008, quando, com apoio do SAMPAPÃO, 

foi promovido, em São Paulo, o Congresso Internacional 

da Panificação da UIB. Tudo registrado em reportagem 

especial na IP&C Nº 761.

linha do tempo
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Janeiro/Fevereiro – O uso de uni-

formes é muito importante na padaria. 

São eles que identificam o profissional 

que os vestem como parte de uma equi-

pe de um estabelecimento e, para mui-

tos clientes, são sinônimo de confiança 

e até de higiene no setor de panificação. 

Em sua edição Nº 762, a Revista IP&C deu 

um banho de informações sobre o tema, 

em uma reportagem especial que gerou 

muito retorno entre os leitores.

linha do tempo

2009

seteMbro/outubro – Entre os parlamen-

tares amigos da panificação, sem dúvida al-

guma, um dos mais ativos sempre foi o depu-

tado federal Arnaldo Faria de Sá. Combativo 

e atento às reivindicações do setor, ele enca-

minhou diversos desses pleitos no Congresso 

Nacional, obtendo inúmeras vitórias. Uma delas, retratada na 

entrevista que concedeu à IP&C Nº 766, foi o fim da cobrança 

do PIS/Cofins sobre a cadeia do trigo, que, poucos anos depois, 

ganhou caráter definitivo. Nesta mesma edição, destaca-se, ain-

da, uma das reportagens da série “Conexão UIB”, falando sobre o 

mercado alemão de panificação. Essa seção, aliás, percorreu os 

quatro cantos do planeta, trazendo informações desse mercado 

nos mais diversos países.
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agosto/seteMbro – No ano de 2010 a Aipan-SP comemorou seus 95 

anos de atividades, enquanto o Sindipan-SP, completou seu 75º aniver-

sário. Tais fatos foram muito festejados pelas entidades, que, no dia 2 de 

agosto, por iniciativa do vereador Toninho Paiva, receberam uma home-

nagem pela passagem das datas na Câmara Municipal de São Paulo. A 

Revista IP&C estava lá e registrou tudo em reportagem publicada em sua 

edição Nº 771. Esta mesma edição trouxe também a grande notícia da 

inauguração da Escola Móvel do SAMPAPÃO, , dando início à sua “peregri-

nação” pelos bairros da periferia da capital e pelas cidades da Grande São 

Paulo, a fim de levar conhecimento, sob a forma de cursos e treinamentos, 

a um grande contingentes de pessoas. A carreta foi oficialmente apresen-

tada ao setor durante a realização da FIPAN 2010, quando ficou exposta e 

aberta à visitação dos profissionais que passaram pela feira. Ainda nesse 

mesmo número da IP&C, o ex-vereador e querido ex-presidente da Aipan/

Sindipan-SP Alfredo Martins concedeu sua última entrevista à Revista. 

Bem humorado e carinhoso como sempre, ele recebeu nossa reportagem 

em sua padaria, a Lisboa, na Praça Sílvio Romero, no Tatuapé, e partiu 

poucos dias depois, deixando para nós um exemplo de dignidade, traba-

lho e honestidade, bem como, é claro, uma enorme saudade no coração 

de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Fevereiro/Março – No início de 2010, 

o Centro Técnico da Escola IDPC, instalado 

no prédio-sede do SAMPAPÃO, ganhou um 

novo nome: ele passou a se chamar Centro 

Técnico “Rubens Casselhas”, em homena-

gem ao grande empresário da panificação 

e ex-presidente da Aipan/Sindipan-SP, bem 

como da Aipesp. O fato foi devidamente re-

gistrado na edição Nº 768 da Revista IP&C. 

linha do tempo

2010
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outubro/noveMbro – A aces-

sibilidade ao espaço das padarias 

por pessoas com dificuldades de 

locomoção foi tema de uma repor-

tagem que obteve grande reper-

cussão entre os leitores da edição 

Nº 772 da Revista IP&C.

Junho/Julho – Entrevistas com grandes nomes da política nacional também 

fazem parte do acervo de matérias publicadas na hoje Revista IP&C. A proposta 

foi sempre auscultar o pensamento desses líderes, buscando entender seu pen-

samento e saber o quanto este estava alinhado ao plano de reivindicações do se-

tor de panificação. Por essa razão, a entrevista com o atual ministro da Casa Civil 

Aloizio Mercadante – à época senador e pré-candidato ao governo de São Paulo –, 

publicada na edição Nº 770 repercutiu muito bem entre os leitores. 

linha do tempo
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Fevereiro/Março – No finalzinho 

de 2010, foram publicadas as novas 

regras da Portaria MTE Nº 197, alte-

rando a Norma Regulamentadora Nº 

12, a NR-12, que dispõe sobre a segu-

rança das máquinas e equipamentos 

na padaria. Para esclarecer os pani-

ficadores sobre essas mudanças, a 

IP&C publica uma reportagem espe-

cial, em sua edição Nº 774.

Junho/Julho – No auge da comemoração de seus 150 anos, a Pada-

ria Aurora é tema de uma matéria especial na edição Nº 776 da Revis-

ta IP&C. Comandada exclusivamente por mulheres ela continua em 

atividade como a mais antiga padaria de São Paulo e, quiçá, do Brasil 

também. Nessa mesma edição, o maestro e pianista João Carlos Mar-

tins deu uma “canja” nas páginas da IP&C, falando de suas maiores 

paixões: a vida, a música, a Portuguesa de Desportos e, é claro, o pão 

e a padaria: “Brasileiro que não frequenta padaria, não é brasileiro”, 

decretou o maestro. E nós acreditamos nisso!

2011
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Fevereiro/Março – Saúde é o que interessa! No início 

de 2012 foram realizadas várias reuniões entre técnicos 

da Anvisa, industriais de alimentos e representantes de 

entidades ligadas ao setor para estabelecer um plano de 

metas visando à redução do consumo de sal na dieta da 

população. A Aipan/Sindipan-SP participou ativamen-

te desses encontros e se comprometeu a dar atenção ao 

tema em prol da saúde dos consumidores.

abril/Maio – Em 2012, a Aipan/Sindipan-SP co-

memoraram os dez anos de atividades da Escola 

IDPC. Foi realizada uma sessão solene de homena-

gem na Câmara Municipal de São Paulo e, ainda, 

feito o lançamento de um livro contando os prin-

cipais momentos da primeira década da linda e 

produtiva trajetória da Escola. A data foi lembrada 

em reportagem da edição Nº 781 da IP&C.

DezeMbro 2011/Janeiro 2012 – Com o objetivo de com-

bater o consumo de álcool por menores e adolescentes, o 

estado de São Paulo promulgou a Lei Nº 14.592. Por meio 

dela, ficou terminantemente proibido vender, ofertar, for-

necer, entregar ou permitir o consumo de bebida alcoo-

lica, ainda que gratuitamente, a pessoas com menos de 

18 anos. Em sua edição Nº 779, a IP&C jogou luz sobre o 

assunto, mais uma vez por meio do Departamento Jurídi-

co do SAMPAPÃO.

linha do tempo
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Fevereiro/Março – Para homenagear a Im-

prensa, que sempre colaborou com a panifica-

ção paulista, foi criado, em 2007, o Prêmio de 

Jornalismo do SAMPAPÃO. Ele ganhou corpo e 

números cada vez maiores de inscrições, nas 

categorias “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia 

Eletrônica/Internet”. O registro da entrega das 

distinções aos vencedores da sétima edição do 

Prêmio pode ser visto aqui, na reportagem pu-

blicada na edição Nº 786 da Revista IP&C.

outubro/noveMbro – A cada dia que passa, o valor 

nutricional dos alimentos pesa cada vez mais na balança 

da dieta dos brasileiros, contribuindo para os ganhos de 

qualidade de vida da população. Em reportagem publicada 

em sua edição Nº 790, a IP&C abordou o tema, revelando 

os mais recentes avanços nessa área.

DezeMbro 2013/Janeiro 2014 – Dupla comemoração para os pani-

ficadores paulistas: de uma única vez o SAMPAPÃO conquistou uma 

redução substancial na alíquota do ICMS em toda atividade de alimen-

tação na padaria e, ainda, a abertura de uma linha de crédito especial 

para aquisição de máquinas e equipamentos adequados à NR-12. A 

cerimônia de assinatura desses acordos pelo governador Geraldo Alck-

min, realizada no Palácio dos Bandeirantes, foi devidamente registrada 

em matéria da edição Nº 791 da Revista IP&C.

2013
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abril/Maio – Em 2014, na luta pelo hexa, o 

Brasil sediou a Copa do Mundo FIFA. A espe-

ra para ver a Seleção Canarinho campeã pela 

primeira vez em casa, sonho alimentados por 

longos 64 anos a última realização da competi-

ção por aqui, infelizmente não se materializou. 

Porém, a Revista IP&C, em sua edição Nº 793, 

fez um gol de placa com um edição especial e 

temática sobre o evento.

Junho/Julho – A edição Nº 794 da IP&C traz a boa 

notícia do lançamento do Jornal O PÃO, mais uma 

iniciativa do SAMPAPÃO para difundir os assuntos 

de interesse do setor de panificação entre os pro-

prietários e funcionários de padaria. Não por acaso, 

o lançamento foi feito no mês de maio, em home-

nagem ao “Mês do Trabalhador”. Na mesma edição, 

a Revista ainda faz o registro de mais uma edição 

do Prêmio Panificadores do Ano, uma homenagem 

das entidades ao talento e à criatividade dos panifi-

cadores paulistas, que já virou tradição.

Fevereiro/Março – A evolução da mulher mereceu 

um grande número de registros nas páginas da Revista 

IP&C. Mãe e profissional ao mesmo tempo, ela precisa 

assumir, com coragem, os desafios da vida, sem deixar a 

culpa ou outro sentimento negativo qualquer tomar con-

ta de si mesmo. E ela faz isso com maestria. A reportagem 

publicada na edição Nº 792 da Revista aborda esse tema 

com sensibilidade.

linha do tempo
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Fevereiro/Março – Ao futuro e além! A edição espe-

cial Nº 798, esta que você tem em mãos, dá início oficial-

mente às comemorações dos “100 Anos da Aipan-SP”. 

Que venham, então, os próximos 100 Anos!!!

2015
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