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O pão é um produto essencial, fazendo parte da dieta 

alimentar dos portugueses 

79,2% microempresas e a maioria de base familiar
(Informa D&B)

2017

o setor valia mais 

de 675 Milhões de 

Euros

(Informa D&B)

Empregava mais de 25 mil pessoas

(Estudo da AIPAN /2018) 

2020
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ALTERAÇÃO DE CONTEXTOS

Até 1960 1960 a 1974 1974 a 2015 desde 2015

Pequenas 

unidades 

familiares que 

asseguravam uma 

distribuição muito 

local

Concentrações, 

com subsídios às  

moagens para 

controlo dos 

preços das 

matérias-primas

Liberalização do 

setor

Inicio da 

importação de 

produtos de longa 

duração com 

processo de 

acabamento em 

Portugal

Fabricação e 

distribuição de pão 

na moderna 

distribuição

Surgem pequenas 

unidades de 

produção artesanal

Novas marcas de 

retalho suportadas 

na imagem

Inovação no produto

(sementes / 

regionais / novas 

farinhas)

Retorno à 

produção caseira

Disponibilização 

de pequenos 

equipamentos 

domésticos de 

fabricação

As moagens 

iniciam a produção 

de farinhas para 

mercado 

doméstico 3



Segmentos do Setor

Setor 

Tradicional
Fabricação de 

produtos de 

longa duração

Moderna 

Distribuição
Artesanal

Pão fresco e diário

Produção 

sobretudo noturna

B2C: Lojas próprias

B2B: Hotéis, 

Cantinas, 

Hospitais, 

Supermercados e 

Mercearias

Produtos pré-

congelados ou pré-

cozidos

destinados ao 

Canal B2B

Conceito do Pão 

Quente

Misto:

Pão fresco e diário

Produtos pré-

congelados ou pré-

cozidos

Para venda no 

local

Com fornadas que 

acompanham os 

ritmos de consumo

“Massas madre”

Sem recursos a enzimas 

químicas

Para pequenas produções

B2C: Distribuição própria 

porta a porta

B2B: Supermercados 

Mercearias e lojas 

Gourmet

Unidades de 

Branding

Pão resultado de 

I&D  e estudos de 

mercado

Suportado no marca

Forte componente 

de marketing
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As alterações dos hábitos de consumo que diminuiu o mercado.

Entrada permanente de novos concorrentes, provocando ainda uma maior fragmentação do mercado

O pão não tem marca, nem muitas vezes um sinal distintivo que leve à fidelização dos clientes. 

1

2

3

4

Ameaças ao setor

A moderna distribuição passou a concentrar grande parte das compras, levando os consumidores a optarem por 

aí também comprarem o pão.

5



A pouca atratividade do segmento tradicional, que trabalha 7 dias por semana, em períodos noturnos, é 

uma condicionante na procura dos melhores recursos humanos.
7

Devido à forte concorrência, existe um esmagamento significativo das margens.8

A escalabilidade da produção, com o pão com fator indutor de outras compras (moderna distribuição) e a 

reduzida estrutura de custos (panificadoras de pequena dimensão) levam a um esmagamento de margens de 

comercialização, que afetam sobretudo as panificadoras tradicionais.

Muitos são os consumidores optam por confecionarem o pão em casa. 

5

6

Ameaças ao setor
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Existem nichos de mercado emergentes, suportados na diferenciação e na segmentação de cliente.

Oportunidades no setor

A alteração dos comportamentos dos consumidores: 

• valorização da proximidade do local de distribuição, 

• o conceito tradicional, com produtos de pouco processamento industrial e confecionados com 

matéria-prima saudáveis, 

• incorporação que possa rotular cada produto como nacional.

Oportunidades de redimensionamento empresarial, com efeitos de escala e modernização tecnológica
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Oportunidades no setor

Mercados pouco explorados:

• produtos associados à vida saudável 

• clientes com patologias de alergias a determinadas componentes comuns no pão. 

Num mercado cada vez mais globalizado, abre oportunidades para fabrico de produtos de panificação 

mais étnicos.5

Certificações de produto6

8
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Posicionamento de cada segmento

Setor 

Tradicional

Dificuldade de recrutamento para 

período noturno e baixos salários

Não existe aposta na modernização, 

na inovação e na introdução de novas 

tecnologias

Desperdícios devido à 

imprevisibilidade de vendas

Clientes de idade avançada

Distribuição local

Clientes individuais

Proximidade com o cliente
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Posicionamento de cada segmento

Fabricação de 

produtos de 

longa duração

A Pandemia veio condicionar a sua 

evolução pois limitou os locais de 

distribuição

Os novos hábitos de vida saudável 

colocam em causa os produtos muito 

processados

A produção caseira ocupa o 

segmento do denominado pão quente

Têm tido apoios comunitários para a 

modernização

Capacidade de Inovação

Têm uma vertente exportadora
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Posicionamento de cada segmento

Moderna 

Distribuição

Os novos hábitos de vida saudável colocam em causa os produtos muito processados

Os consumidores optam por comprar todos os produtos no mesmo espaço, sendo o pão um 

deles

A escala permite preços mais baixos

Conseguem ter previsibilidade de vendas, pois têm meios financeiros,  recursos tecnológicas e 

de tratamento de dados que lhes permitem analisar perfis de consumo e horas de consumo

Estão integrados em grandes grupos empresariais
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Posicionamento de cada segmento

Artesanal

Preços mais elevados

Pouca quantidade produzida devido às caraterísticas do produto

Dificuldade em formação de pessoal 

Têm acesso a apoios comunitário para a modernização de microempresas locais
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Posicionamento de cada segmento

Unidades de 

Branding

Custos elevados e permanentes em marketing

Custos elevados com lojas que garantam proximidade e visibilidade junto do consumidor

Estão sujeitas a modas de consumo e a efeitos de escala

Elevado escrutínio sobre o serviço prestado
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