
país –, é o mais consumido pelos brasileiros. Entre os pro-
dutos de panifi cação, a venda de pão francês corresponde 
atualmente, segundo a Abip, a 45% do total comercializado 
nas padarias.

No entanto, ele vem perdendo espaço para a imensa 
variedade de pães que existem hoje: “O pão francês percen-
tualmente está perdendo a sua importância - não porque 
está deixando de ser consumido, mas porque outros tipos 
de pães estão crescendo no consumo como os integrais 
ou com cereais”. 

“Os primeiros registros com o nome de pão francês 
são da época de Debret, na época da Família Real 
presente no Brasil. Mas entendo mais isso como o pão 
francês feito pelos franceses, já que as características 
não eram tão iguais assim. Se procurar o pão francês 
como temos no Brasil, na França, não vamos encontrar”, 
diz o especialista.
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A importância de um bom mestre

Augusto Roque (*)

Na nossa vida, em cada etapa, diversos 
mestres nos são apresentados e têm 

um papel crucial na nossa formação. Logo 
ao nascer, os nossos pais e avós assumem 
o papel orientador, nos incentivando a 
dar os primeiros passos e a balbuciar as 
primeiras palavras. Eles orientam a nossa 
vida, nosso caráter e estipulam o “modus 
operandi” de uma casa e uma família.

Como também precisamos ter novas 
visões, entram em cena novos mestres: o 
melhor amigo, que aconselha sobre algumas 
decisões importantes que tomaremos, o 
professor do futebol (ou o técnico daquela 
modalidade esportiva que escolheu), que 
estimula o trabalho em equipe, a disciplina, o 
comprometimento coletivo como resultado 
e os professores da escola que nos dão a base 
fundamental do saber. Eles são exemplos de 
mestres que se fazem presentes na nossa 
formação.

Feito todo o alicerce do conhecimento e 
da formação de uma pessoa, os ensinamen-
tos vão sendo aplicados a medida em que 
vamos crescendo e evoluindo como seres 
humanos.  Faltam, entretanto, os mestres 
organizacionais: aqueles que nos dão o senso 
de comprometimento e responsabilidade 
com o negócio. Infelizmente, poucos em-
preendedores valorizam estes mestres, que 
motivam, incentivam e orientam em busca 
do crescimento contínuo e do atingimento 
das metas empresariais. 

Esses mestres, geralmente com expe-
riência como diretores, líderes, gerentes, 
são fundamentais para a formação técnica 
e empresarial do empreendedor. Sem eles, 
possivelmente, as difi culdade nas respec-
tivas empresas, muitas vezes um objetivo 
claro defi nido, acabam aumentando fazendo 
com que o novo empresário acabe aceitando 
realizar qualquer tipo de atividade, sem ter 
algo que tenha sentido com o Propósito 
organizacional.

Na vida de um empreendedor, um bom 
mestre inspira e ajuda a forma como a 

organização irá atuar. Quantas vezes 
ouvimos falar importância de fazer com 
qualidade, comprometimento e, acima 
de tudo, aprender sempre, não é? A cada 
novo cliente, um novo aprendizado. Uma 
nova experiência. Mas você se lembra de 
um bom mestre, que te inspirou e inspira 
dando dicas e caminhos para o sucesso do 
seu negócio? 

Pois é, com a ajuda, infl uência e inspira-
ção de diversos mestres o empreendedor 
pode formar seu senso crítico em busca do 
atingimento dos objetivos empresariais e, 
porque não, pessoais. Porém, em dias con-
turbados como estes em que vivemos, onde 
a individualidade impera e conduz nossas 
ações e infl uencia nossas atitudes, muitas 
vezes esquecemos de valorizar justamente 
aquelas pessoas que invisivelmente foram 
importantes na nossa vida. 

Desta forma, a cada etapa da sua vida, 
valorize o seu mestre, aquela pessoa que 
te inspira e contribui contigo para você ser 
um empreendedor melhor. 

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
Diretor da Curso e Percurso, especialista em Propósito, 

Felicidade, RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 
20 anos de experiência como executivo, palestrante, 

professor e consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e 
Inovação pela FEI-SP e é bacharel em Administração pela 

FEI-SP. Saiba mais em compulsivos.org ou pelo
email: augusto@cursoepercurso.com.br
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Para homenagear essa iguaria tão variada, tão popular 
e tão consumida, foi criado o Dia Mundial do Pão, 
celebrado ontem (16). O dia foi instituído em 2000, 

em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros.

A história do pão é antiga. Ele teria surgido há mais de 6 
mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação 
do trigo. Ali ele era considerado um alimento básico e 
era um símbolo de poder. Os pães preparados com trigo 
de qualidade superior eram destinados apenas aos ricos. 
Os egípcios se dedicavam tanto ao pão que se tornaram 
conhecidos como “comedores de pão”.

“É importante lembrar da importância que o pão tem 
para a humanidade. Desde os primórdios, os grãos eram 
consumidos de forma bruta, comidos crus. Posteriormente, 
alguns historiadores falam que, por acidente, os pães - que 
eram formados numa pasta mascada na boca, pasta essa 
feita de mingau – caíram em cima de uma pedra quente, 
em uma fogueira e, a partir dali, se gerou uma massa assa-
da”, conta o especialista e historiador sobre pão, Augusto 
Cezar de Almeida, editor da revista Panifi cação Brasileira, 
é autor de livros como A História da Panifi cação Brasileira 
– a Fantástica História do Pão e da Evolução das Padarias 
no Brasil e do Dicionário da Panifi cação Brasileira.

Quando o homem começa a controlar o processo de 

Dia Mundial do Pão: 
conheça um pouco 
da história do 
produto no Brasil
Pão francês, pão rústico, bengala, fi lão, pão caseiro, 
pão de cereais, ciabatta, bisnaguinha, pão sírio, pão 
doce, pão australiano, pão de forma, pão italiano, pão 
integral... O pão é um dos alimentos mais tradicionais 
em todo o mundo.
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A padaria Santa Tereza é considerada uma das mais antiga do país e fi ca na praça 
Doutor João Mendes, em São Paulo.

O pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. 

Em 2018, o Brasil tinha 70.523 padarias.

O pão francês é o mais consumido pelos brasileiros.

fermentação, a técnica de fazer pão se aprimorou e se 
espalhou pelo mundo. “No começo da história, tinha mui-
ta rejeição àquilo que fermentava porque dava ideia que 
estava estragando. Quando se teve controle, com Pasteur 
[Louis Pasteur, cientista francês, 1822-1895], que foi um 
estudioso que conseguiu controlar e entender o processo 
fermentativo, essa ação da fermentação passou a se propagar 
de forma mais controlada, mais industrial”.

Almeida conta que o produto chegou ao Brasil por meio 
dos portugueses: “Para se ter ideia, o primeiro documento 
que narra um brasileiro consumindo pão foi a carta de Pero 
Vaz de Caminha. Quando as naus [portuguesas] chegaram 
em território brasileiro, elas traziam pães. Os índios então 
provaram, pela primeira vez, aquilo que era totalmente es-
tranho, que era o pão. E a reação dos índios não foi lá muito 
favorável porque eles não estavam habituados a consumir 
aquele tipo de produto. Os produtos que se consumiam 
aqui eram derivados da mandioca e típicos da região”. Os 
pães que foram provados pelos índios eram muito rústicos 
e, pela longa viagem, provavelmente eram duros também. 
“Por isso não deve ter sido muito fácil aceitar”, diz Almeida.

Mas com o plantio do trigo, que teria sido iniciado pelas 
sementes trazidas por Martim Afonso de Souza, é que o 
hábito de comer pão começa a crescer no país. “A primeira 
narrativa que se tem aqui [no Brasil] de trigo foi com ele, 
lembrando das Capitanias Hereditárias. Ali,  Martim Afonso 

de Souza se tornou donatário 
da Capitania de São Vicente, 
primeira capitania. Ele tam-
bém era governador da Índia, 
muito próxima das regiões 
árabes, e trouxe sementes 
de trigo para o Brasil. São 
duas narrativas que pouco 
se fala aqui: primeiro, que o 
pão foi provado pelos índios 
nas naus portuguesas. E, 
segundo, que o trigo foi tra-
zido pelo Martim Afonso de 
Souza”, conta o historiador.

Almeida conta que o pão 
branco, com um miolo úmi-
do, revestido por uma casca 
fi na, dourada e levemente 
crocante, composto por 
água, farinha de trigo, sal e 
fermento, e mais conhecido 
como pão francês – o nome 
varia conforme a região do 


