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Resumo 

O presente documento surge no âmbito da conclusão do Mestrado em Gestão 

Empresarial na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo como objetivo dar 

a conhecer todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio curricular que teve lugar na 

TECPAN (Tecnologia e produtos para pastelaria e panificação, Lda), no qual realizei um 

conjunto de tarefas, maioritariamente na área de Marketing.  

Este trabalho baseia-se num estudo descritivo e quantitativo. Inicialmente 

analisou-se o mercado alimentar em geral, e só depois se investigou o setor de panificação 

e da pastelaria em particular. O objetivo era perceber as tendências de mercado nestes 

setores, avaliando o perfil e comportamento, tanto dos consumidores finais como das 

unidades panificadoras. Relativamente à metodologia, recorreu-se à revisão da literatura 

com base em resultados de investigações recentes sobre os temas acima referidos, com 

consulta e síntese de artigos científicos relevantes sobre esta temática. Também se 

realizou uma recolha e análise de dados primários e secundários sobre o mercado da 

panificação, em particular através da aplicação de dois inquéritos, primeiro às unidades 

panificadoras e, de seguida, ao consumidor final de panificação.  

Os resultados revelam que o mercado está cada vez mais exigente. As pessoas 

estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde e bem-estar, pelo que pretendem 

consumir produtos de panificação mais saudáveis. Em resposta a esta preocupação ligada 

à saúde, as unidades de panificação estão a seguir uma linha de produção ligada à saúde, 

confecionando produtos ricos em sementes, frutos, sem glúten, ricos em proteínas, fibras, 

nutrientes e com fermentação lenta. Por outro lado, produzem produtos com baixo teor 

de gordura e de sal, utilizando potenciais produtos funcionais na fortificação do pão, 

como, por exemplo, ervas, especiarias e frutas desidratadas. 

A possibilidade de ter realizado, tanto o estágio curricular na TECPAN, como o 

estudo com recolha de dados primários acima referido, permitiu-me evoluir, tanto a nível 

pessoal como profissional. 

 

Palavras-chave: Marketing, mercado alimentar, tendências de mercado, consumidores, 

unidades de panificação, saúde, produtos de panificação, produtos funcionais, pastelaria. 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Abstract 

 This document arises from the conclusion of the Master's Degree in Business 

Management at University of Trás-os-Montes and Alto Douro. This document will 

describe the experiences lived during the curricular internship at TECPAN (Technology 

and products for pastry and baking, Lda), in which I performed several tasks, mainly in 

the Marketing area. This work is based on a descriptive and quantitative study. Initially 

the food market was analyzed in general, and only then was investigated the bakery and 

pastry industry, in particular. The objective was to understand the market trends in these 

sectors, evaluating the profile and behavior of final consumers and bakery units. 

Regarding the methodology, we began to do a literature review based on the results of 

recent research on the above topics, with consultation of relevant scientific articles on the 

subject. There was also a collection and analysis of primary and secondary data on the 

bakery market, with the application of two surveys, first to bakery units and then to final 

bakery consumers.  

 The results reveal that the market is more demanding. People are more concerned 

about their health and well-being, so they want to consume healthier bakery products. In 

response to this concern regarding health, bakery units are following a production line 

linked to health, producing products rich in seeds, fruits, gluten-free, high in protein, fiber, 

nutrients and slow fermentation. On the other hand, they produce products with low fat 

and salt, using potential functional products in the fortification of bread, such as herbs, 

spices and dehydrated fruits. 

 The possibility of having done the curricular internship in the TECPAN and the 

study with primary data collection, allowed me to evolve on a personal and professional 

level. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Marketing, food market, market trends, consumers, baking units, health, 

bakery products, functional products, pastry. 
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1. Introdução  
 

1.1. Apresentação da organização de acolhimento do estagiário 

  

 A TECPAN - Tecnologia e produtos para 

pastelaria e panificação é uma empresa independente 

portuguesa localizada em Mirandela, no Norte de 

Portugal, na qual se desenvolvem produtos e 

soluções no setor de panificação e pastelaria. Já com 

mais de 30 anos de experiência, esta empresa atua 

em seis mercados a nível mundial. Com a mesma 

estrutura acionista, a TECPAN e a PRODIPANI trabalham em parceria (na produção e na 

distribuição, respetivamente). A sua missão é atender às necessidades dos seus clientes e 

parceiros (empresários e profissionais de pastelaria, panificação, hotelaria, restauração, catering 

e empresários do setor), colocando à disposição produtos e soluções inovadores, que 

acompanham a evolução das tendências do mercado e garantem a satisfação dos consumidores, 

mantendo a qualidade e contribuindo para uma dieta mais saudável.  

 A TECPAN tem como visão consolidar a sua posição no mercado global das matérias-

primas e ingredientes para a indústria de panificação e pastelaria e, também, ser reconhecida 

como uma empresa de referência em qualidade, inovação, tecnologia e serviço. 

 As atividades da TECPAN são estruturadas com base nos seguintes pilares e objetivos: 

• Focalização nos clientes e no mercado - satisfazer e antecipar as necessidades dos 

seus clientes, em particular, e dos consumidores, em geral, sendo o seu principal 

objetivo a qualidade total; 

• Garantia de segurança alimentar - garantir que todos os produtos são seguros do 

ponto de vista alimentar, implementando e gerindo um sistema eficaz e eficiente, 

desde a aquisição de matérias-primas, passando pelo processamento, até à expedição 

do produto acabado; 

• Melhoria contínua dos processos de negócio - promover uma estratégia de melhoria 

contínua assente em rigorosos critérios de qualidade, de forma a obter um 

Figura 1- Logótipo TECPAN 
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desenvolvimento sustentável e credível do negócio, comunicando de forma 

adequada o seu desempenho ao mercado, parceiros e partes interessadas; 

• Valorização dos colaboradores - criar condições no sentido de proporcionar um 

ambiente favorável ao trabalho em equipa, ao crescimento pessoal e profissional, e 

à eficiência organizacional; 

• Proteção da saúde e promoção da segurança do trabalho - desenvolver todos os 

esforços no sentido de proteger a saúde dos colaboradores e promover todas as 

condições para garantir a sua segurança no trabalho; 

• Respeito pelo ambiente - pautar a condução das atividades pelo completo respeito 

pelo ambiente, pela prevenção da poluição e dos restantes impactos ambientais 

negativos causados pelas atividades desenvolvidas; 

• Respeito pela legalidade - cumprir os requisitos legais, e outros requisitos a que 

voluntariamente se submetem, que se apliquem às áreas da intervenção da empresa; 

• Ética comercial - regular a conduta comercial da empresa pela prática de 

concorrência leal e pelas condições gerais de livre comércio. 

 

Na TECPAN existe uma equipa multidisciplinar que abrange as áreas da Engenharia 

Alimentar, Marketing e Tecnologias de Pastelaria e Panificação. Ao nível dos recursos físicos 

e organizacionais, a TECPAN possui instalações e equipamentos modernos, linhas de produção 

eficientes e um rigoroso controlo de todo o processo de fabrico. 
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 Durante o estágio foi-me concedida a oportunidade de desenvolver atividades 

principalmente na área de Marketing, na qual trabalhei com a responsável deste setor, a Dra. 

Sandra Oliveira, mais concretamente no apoio técnico de vendas, design/divulgação e 

exportação. 
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Tabela 1- Volume de vendas da TECPAN por mercado 

 Dezembro 2016 Dezembro 2015 Dezembro 2014 

Nacional- Grupo 2.714.913,12 2.813.745,23 2.189.586,06 

Nacional- Marca branca 293.979,41 73.052,37 148.570,86 

Mercado Externo 928.295,32 1.403.977,19 2.234.428,49 

Total 3.937.187,85 4.290.774,79 4.572.585,41 

Margem Mercado Nacional 76.4% 67.3% 51.1% 

Margem Mercado Externo 23.6% 32.7% 48.9% 

 

 Tendo em vista o volume de vendas da empresa TECPAN, consoante os dados 

adquiridos, pode-se afirmar que há uma diminuição do volume de vendas ao longo dos 3 anos 

acima apresentados, sendo que há uma melhoria a nível do mercado nacional contrariamente 

ao mercado externo, no qual se verifica uma acentuada diminuição do volume de vendas, da 

qual crise em Angola e Moçambique é uma razão para tal. 

 

1.2. Duração do estágio e tempo de permanência no contexto de trabalho 

 Este documento visa descrever a atuação e o papel desempenhado pela estagiária ao 

longo de seis meses, entre Setembro de 2017 e Março de 2018, na instituição em que foi 

concedida a oportunidade de desenvolver competências práticas na área da Gestão, mais 

especificamente em Marketing. Também é de salientar que o relatório de estágio não só 

descreve as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, mas também apresenta um 

enquadramento do trabalho realizado com todo o conhecimento obtido durante a Licenciatura 

em Economia e o Mestrado em Gestão Empresarial.  

 Durante o período de estágio curricular fui acompanhada pelo orientador Professor 

Doutor Mário Sérgio Teixeira da UTAD, pela coorientadora Dra. Manuela Carneiro da 

TECPAN, bem como pela responsável do departamento de Marketing, a Dra. Sandra Oliveira, 

assim como contei também com o apoio de toda a equipa da empresa. 
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1.3. Razões e motivações pessoais iniciais para a realização do estágio 

 Ao longo do tempo, o Marketing tem passado por diversas alterações com o objetivo de 

acompanhar a evolução dos hábitos de consumo da sociedade que se encontra em constante 

mutação e desenvolvimento.  

 Segundo Cruz (2012), atualmente os mercados estão cada vez mais competitivos e, por 

isso, deve-se ter em conta alguns fatores diferenciadores que aumentam o sucesso de uma 

empresa perante a sua concorrência. Deste modo, o Marketing desempenha um papel 

fundamental na diferenciação dos produtos e na conquista de uma parte do mercado 

considerável para atingir o sucesso, sendo fundamental analisar o mercado, tanto em geral como 

das suas particularidades, para que se possa aplicá-las ao negócio e, assim, alcançar uma 

vantagem diferenciadora face à concorrência (Lindon, Lendrevie, Lévy, Dionísio, & Rodrigues, 

2009). Através da satisfação das necessidades dos consumidores e, também, da própria 

empresa, há uma melhoria dos processos, tanto comerciais como produtivos, com o objetivo de 

atrair e fidelizar os consumidores. Pode-se então afirmar que o Marketing pode abranger todas 

as fases do processo e áreas da empresa para que surjam novas ideias e soluções para atingir o 

sucesso (Cruz, 2012).  

 O setor da panificação tem crescido, tornando-se cada vez mais moderno, exigente e 

com maior importância para a economia nacional e para as economias locais, sendo que as 

empresas ligadas a este setor estão cada vez mais preocupadas em analisar o mercado, que está 

cada vez mais dinâmico e exigente, e querem atuar noutros segmentos do ramo alimentar. 

A decisão de optar por este setor, cujas tendências de mercado foram estudadas de forma 

mais profunda ao longo deste relatório de estágio, prende-se com o facto de ter uma empresa 

familiar relacionada com o setor de panificação e pastelaria (Padaria Fernandes & Fernandes). 

A opção de realizar um estágio surgiu pela curiosidade e vontade de trabalhar na minha área de 

formação académica e como ainda não estava realmente ligada à minha empresa, queria 

aproveitar este estágio para compreender melhor o mercado e as suas tendências, bem como 

para ficar a conhecer um conjunto de aspetos e características técnicas relacionados com o setor 

e com os produtos da panificação e pastelaria. O contacto com uma empresa dinâmica e 

inovadora neste setor, como é o caso da TECPAN, iria permitir desenvolver capacidades e 

competências profissionais que poderiam futuramente ser aplicadas na empresa familiar acima 

referida.  



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

2. Atividades desenvolvidas no estágio 

 

2.1. Descrição da fase inicial de elaboração do plano de estágio e 

funções/atividades atribuídas ao estagiário na organização 

No decorrer do estágio não houve grandes problemas relativamente à adaptação, visto 

que as pessoas me receberam de uma forma muito atenciosa e havia um ambiente agradável de 

trabalho e equipa. Sempre que eu precisasse de alguma coisa, todos estavam disponíveis para 

me ajudar. Também durante o meu estágio contei com a presença de outro estagiário, o qual 

me ajudou na adaptação e na colaboração de algumas tarefas em conjunto. 

Relativamente às tarefas a desempenhar na empresa ao longo do estágio, inicialmente 

definiram-se tarefas no que toca à gestão financeira, mais concretamente em contabilidade 

geral, contabilidade analítica e controlo de gestão, bem como tarefas na área do Marketing, 

principalmente relativas a estudos de mercado, gestão e força de vendas, apoio na promoção e 

certificação de sistemas de qualidade. Todas as tarefas definidas antes do começo do estágio 

relativamente ao departamento de Marketing foram executadas, contudo a maior parte das 

atividades na área de gestão financeira não foram possíveis de realizar, visto que houve uma 

transição de colaboradores neste departamento e isso acarretou obstáculos para a realização de 

atividades neste departamento durante o estágio. 

No início do estágio, as minhas tarefas passavam por conhecer as instalações da 

empresa, os departamentos existentes, os tipos de produtos que fabricavam, o mercado e a 

concorrência, o tipo de clientes e analisar os dossiers relativamente a processos de exportação 

e arquivos de clientes. 

No decorrer do estágio na TECPAN foram desenvolvidas algumas atividades em 

conjunto com a responsável do departamento de Marketing, tais como: 

- definir/procurar novos produtos - antes de procurar novos produtos, primeiramente tinha de 

perceber quais os tipos de produtos que fabricavam, o tipo de clientes, o mercado, a 
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concorrência e a situação atual da empresa. Seguidamente procedeu-se à procura de 

possíveis potenciais produtos, conceitos e tendências no que toca aos produtos da TECPAN; 

 

- apoio no processo de etiquetagem e rotulagem, tendo em conta as informações que devem 

ser introduzidas no rótulo e as condições e regras aplicáveis à embalagem, como por 

exemplo a identificação do produto, peso, instruções de utilização e conservação do produto 

depois de aberto, ingredientes, alergénios, validade, lote, dados da empresa, entre outros, 

para que o cliente identifique e escolha mais facilmente e de forma consciente o produto; 

 

- apoio no design de panfletos, visto que este é um bom meio para a divulgação do produto 

e, possivelmente, uma boa forma para atrair mais clientes, tendo em conta o lançamento 

tanto de novos produtos como também a época do ano, com devida atenção principalmente 

nas cores, tamanho das letras e das imagens, qualidade das imagens, estrutura e formato do 

panfleto; 

 

- organização e colaboração em eventos e palestras - os eventos da TECPAN destinam-se aos 

seus clientes para a apresentação dos seus produtos e instalações, sendo normalmente 

realizados na sede em Mirandela. Durante a organização de eventos, definem-se vários 

pontos, como por exemplo o tipo de evento, a que tipo de clientes se destina (tendo em 

consideração, por exemplo, de que região são os clientes), datas possíveis para o evento, 

objetivos, planeamento das atividades, definição dos produtos a apresentar, realização de 

reuniões com cada departamento para um planeamento das atividades que cada um tem de 

desenvolver, qual o material a utilizar, entre outros. As funções desempenhadas 

englobavam o apoio no planeamento das atividades a desenvolver e na definição das 

equipas, bem como a realização de cronogramas e gestão de horários de preparação dos 

técnicos antes do dia do evento, reservas tanto em hotéis como restaurantes, preparação do 

espaço para as demonstrações, coffee break, definição dos produtos e novos lançamentos, 

apresentação e organização dos produtos para os sacos de oferta aos clientes. Quanto às 

palestras, as funções passavam por auxiliar na criação de apresentações (em powerpoint) 

que tinham como objetivo divulgar a empresa, novos produtos e lançamentos da TECPAN. 

Estes eventos permitiram melhorar algumas capacidades e competências, principalmente 

no que toca à gestão do tempo, organização e trabalho em equipa. Também permitiu a 

obtenção de conhecimentos para o estudo em causa, principalmente no que toca a 
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tendências, através da demonstração de novos produtos, ingredientes e processos de fabrico 

por parte dos técnicos convidados, tanto no setor de panificação, como no setor de 

pastelaria; 

 

- elaboração de packing list, que é um documento essencial no despacho aduaneiro, o qual 

deve incluir essencialmente o nº de fatura, identificação do cliente, o produto, o lote, o 

número de volumes, peso líquido e bruto de cada volume (kg) e o total; 

 

- preenchimento e envio de certificados fitossanitários - estes certificados estão disponíveis 

na DRAPN (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte) e são documentos oficiais 

que têm o objetivo de atestar as condições fitossanitárias da origem de um produto agrícola 

ou de suas partes. No seu preenchimento era necessário ter em conta os dados da empresa 

TECPAN, as datas de inspeção fitossanitária, a identificação e outras informações dos 

operadores e a descrição dos produtos a exportar (número de volumes, tipo de embalagem, 

nome dos produtos, peso líquido e peso bruto); 

 

- preenchimento e envio de certificados de exportação (qualidade alimentar) - estes 

certificados estão disponíveis na DRAPN (Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte) e este é exigido porque cada vez mais os consumidores querem tomar conhecimento 

da qualidade, segurança ou desempenho das mercadorias, cumprindo normas ambientais e 

de responsabilidade social. No seu preenchimento era necessário ter consideração os dados 

da empresa TECPAN, datas dos controlos necessários, identificação de operadores e outras 

informações, assim como a descrição do produto (número de volumes, tipo de embalagem, 

lote, peso líquido e peso bruto); 

 

- apoio na elaboração dos questionários de inquéritos destinados aos clientes e aos 

colaboradores da empresa e análise de resultados dos mesmos - primeiramente há uma 

definição dos objetivos: delinear os objetivos para cada pergunta e o número de questões 

para o inquérito; avaliar o questionário; fazer um pré-teste do questionário; aplicação dos 

questionários; análise dos dados e conclusões. A realização deste tipo de inquéritos permite 

uma melhoria de processos e soluções com a finalidade de atender às expectativas dos seus 

clientes. O questionário do inquérito referente aos clientes da empresa é simples e claro, 

visto que muitas das vezes as empresas não têm tempo para o preenchimento destes, e são 
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constituídos maioritariamente por perguntas de escolha múltipla ou de resposta aberta, com 

o objetivo de perceber a satisfação do cliente, o feedback dos clientes aos seus produtos e a 

novos lançamentos e questões de qualidade e segurança alimentar. Quanto ao questionário 

do inquérito aos colaboradores da empresa, o objetivo passa por analisar pontos a melhorar 

relativamente a condições de trabalho, higiene e segurança no trabalho, espírito de equipa 

e horários de trabalho; 

 

- elaboração dos questionários dos inquéritos relativos ao presente relatório de estágio - tanto 

o questionário para aplicar às unidades panificadoras como o questionário a aplicar ao 

consumidor final do setor de panificação foram criados durante o período de estágio, visto 

que poderia obter informações acerca de produtos, lançamentos e tendências futuras neste 

setor, com a ajuda da responsável do departamento de Marketing da TECPAN. Também o 

apoio na elaboração e análise dos inquéritos destinados ao cliente e aos colaboradores da 

empresa TECPAN permitiu-me obter conhecimentos para a construção dos questionários 

dos inquéritos presentes neste relatório; 

 

- pesquisa de fichas técnicas (procedimentos e ingredientes) de produtos - muitas das vezes 

era necessário atualizar e obter novas fichas técnicas que incluem os procedimentos, receitas 

e ingredientes dos produtos. Os únicos obstáculos, muitas das vezes, eram o difícil acesso 

a tais fichas técnicas e a tradução das mesmas; 

 

- organização de material e planeamento para a visita a feiras, tanto a nível nacional como 

internacional - o objetivo destas feiras passava por conhecer novos produtos, processos de 

fabrico e receitas no setor de pastelaria e panificação, mas também tinha o objetivo de 

divulgar os produtos da TECPAN. Consoante a feira, era fundamental organizar tanto o 

material necessário, como também planear a viagem para os colaboradores que fossem às 

feiras, como por exemplo, revistas de divulgação de produtos, panfletos, agendas, 

planeamento das viagens, marcação de hotéis e restaurantes, horários e locais de cada feira, 

entre outros.  
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Outras atividades:  

- Verificação de preços de clientes e apoio na definição de novas cotações; 

- Colaboração, revisão e organização de processos de documentação de exportação; 

- Pesquisa e tratamento de algumas revistas sobre o setor de panificação e pastelaria que 

sejam úteis para a empresa; 

- Participação em reuniões; 

- Elaboração e envio de e-mails; 

- Preparação e gestão de visitas; 

- Organização de processos; 

- Apoio em procedimentos administrativos; 

- Apoio na identificação das necessidades e grau de satisfação dos clientes; 

- Ajustamento de panfletos internacionais para o nível nacional; 

- Apoio na divulgação da empresa através de métodos de marketing; 

- Auxiliar na organização e atualização de arquivos referentes a clientes. 

 

Estas atividades tiveram um papel preponderante na aquisição de capacidades e 

competências profissionais, tal como me possibilitaram um conhecimento mais profundo da 

realidade empresarial no seu quotidiano e algum contacto com outros departamentos da 

empresa. Também permitiu alargar conhecimentos para a criação e análise dos questionários 

relativos aos inquéritos presentes neste relatório. 

 

2.2. Descrição e justificação dos objetivos e metodologias utilizadas  

 O objetivo primordial deste estágio curricular consiste em estudar as tendências de 

mercado no setor da panificação e pastelaria, pelo que nos propomos elaborar uma investigação 

sobre esta temática, que será objeto do relatório de estágio. Esperamos ter um contributo 

positivo para a organização, principalmente na identificação de potenciais tendências que ainda 

não tenham sido trabalhadas ou aperfeiçoadas, avaliando as necessidades emergentes do 

consumidor regional através da recolha e análise de dados secundários e primários e da 

utilização de metodologias de marketing research. 

 Para tal, também temos o objetivo de compreender de que forma a TECPAN está a 

inovar nos seus produtos e serviços, de forma a reagir ou a antecipar as dinâmicas do mercado, 
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que está em constante evolução. Mais especificamente, neste estágio iremos avaliar as 

tendências de mercado no setor da panificação e as inovações que estão a ser trabalhadas pela 

TECPAN, de forma a melhorar a sua capacidade de adaptação à evolução do mercado. 

Paralelamente, procurar-se-á efetuar a análise dos sistemas de gestão da TECPAN, 

nomeadamente em termos de inovação e marketing, procurando contribuir com propostas de 

melhoria, sempre que possível. 

 

No que diz respeito às metodologias a utilizar na investigação empírica, foram utilizados 

os seguintes métodos: 

 - Revisão da literatura relativa a resultados de investigações recentes sobre os 

consumidores e o mercado da panificação e pastelaria, com consulta e síntese de artigos 

científicos relevantes sobre esta temática;   

 - Recolha e análise de dados primários (com recurso à metodologia de inquirição) sobre 

as unidades de panificação, com a finalidade de avaliar o perfil destas e identificar as tendências 

do setor da panificação; 

 - Recolha e análise de dados primários (com recurso à metodologia de inquirição) sobre 

o perfil e comportamento do consumidor regional de produtos de panificação, sobre as suas 

necessidades emergentes (nomeadamente relacionadas com as suas preocupações com a saúde) 

e sobre a sua recetividade a novos produtos e serviços associados (nomeadamente a alimentos 

funcionais ou nutracêuticos). 
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3. Trabalho aplicado  
 

3.1. Introdução - Enquadramento e identificação do trabalho aplicado  

Visto que um dos maiores objetivos da realização deste estudo passa por perceber e 

avaliar o perfil e comportamento tanto dos consumidores finais como das unidades no setor de 

panificação, efetuou-se um estudo primeiro ao mercado alimentar em geral e, só depois, se 

investigou o setor de panificação e da pastelaria. 

A metodologia neste trabalho baseou-se num estudo descritivo e quantitativo. Quanto à 

metodologia a utilizar na investigação, procedeu-se à revisão da literatura relativa a resultados 

de investigações recentes sobre os temas acima referidos, com consulta e síntese de artigos 

científicos relevantes sobre esta temática. Em termos de dados primários, apenas foram 

recolhidos e analisados resultados para o setor da panificação, devido às limitações de tempo, 

dimensão e duração dos questionários. Os dados foram recolhidos através da aplicação de um 

questionário às unidades panificadoras, com a finalidade de avaliar o perfil destas e identificar 

as tendências do setor da panificação. O universo é constituído por todas as unidades de 

panificação portuguesas, tendo sido inquirida uma amostra de 51 unidades. Adicionalmente, 

foram incluídas no universo acima referido algumas unidades no estrangeiro que eram clientes 

da empresa. Este questionário está organizado em 4 partes: ações comerciais e de marketing 

utilizadas pela empresa, produtos de panificação e seus ingredientes utilizados pela empresa ou 

que pretende utilizar, produtos funcionais do setor da panificação utilizados ou que pretende 

utilizar e importância das suas características e, finalmente, dados de caracterização da empresa. 

Este questionário foi realizado através do GoogleForms, do qual se gerou uma ligação para o 

envio destes por correio eletrónico. Em seguida procedeu-se a outro inquérito, desta vez ao 

consumidor final no setor da panificação, com a finalidade de avaliar o perfil e comportamento 

dos consumidores finais no setor de panificação e perceber as tendências deste setor consoante 

as perspetivas dos consumidores. Este inquérito foi destinado a uma amostra de conveniência 

de clientes de uma padaria através do método de entrevista pessoal, assim como também a 

outros consumidores através do método de entrevista online pela rede social Facebook, tendo-

se obtido uma amostra total de 200 inquiridos. Este questionário está organizado em 3 partes: 

compra e tipologia de pão, importância dos produtos e potenciais ingredientes funcionais do 

sector de panificação e dados de caracterização do consumidor. Depois da recolha dos dados, 

os questionários em causa foram codificados e analisados no programa IBM SPSS Statistics 25, 
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do qual se recorreu a uma análise descritiva de frequências e aplicaram-se testes do Qui-

Quadrado e da ANOVA. 

Em suma, começará por ser apresentada a revisão da literatura teórica relativamente a 

este tema, passando por analisar o mercado alimentar em geral, mais concretamente, analisar o 

perfil e comportamento dos consumidores, a inovação no mercado alimentar, formas de atração 

do consumidor neste tipo de mercado e as tendências de mercado no setor de panificação e da 

pastelaria, tendo como foco a preocupação com a saúde do consumidor nestes setores. Em 

seguida, foram definidos os objetivos do trabalho aplicado e as metodologias que passam pela 

investigação dos temas acima referidos e por uma breve explicação do método de inquirição 

que foi aplicado a dois questionários (a unidades panificadoras e ao consumidor final de 

panificação), seguido da análise de cada um destes com base nos resultados obtidos. Visto que 

o tema é sobre tendências no setor de panificação, também se procedeu a uma comparação dos 

dois questionários com o objetivo de se obter uma análise mais profunda no que toca a variáveis 

em comum aos dois questionários, mais concretamente sobre os potenciais produtos funcionais 

neste setor, para compreender se há uma unanimidade entre a visão das unidades panificadoras 

e dos consumidores finais do setor de panificação. 

 

 

3.2. Revisão da literatura sobre o tema 

 3.2.1. Comportamento e satisfação do consumidor  

 

  Segundo  Raquel, Elsa e Luísa (2016), no mercado é fundamental dirigir um tipo 

de produto ao público-alvo certo para que este tenha sucesso, o que leva à segmentação do 

mercado. Isto exige uma orientação para o mercado por parte dos produtores alimentares e uma 

perceção das necessidades e preferências dos consumidores. Existem vários critérios para a 

orientação de mercado, sendo de realçar as características demográficas (como sexo ou idade), 

psicográficas (como estilos de vida) e comportamentais (como os hábitos do consumidor e os 

tipos de compra), os quais podem influenciar as preferências de compra do consumidor a nível 

da alimentação (Aday & Yener, 2014; Raquel et al., 2016). Segundo Eglite e Kunkulberga 

(2015), tentar compreender a visão dos consumidores relativamente aos alimentos é 

extremamente importante para o desenvolvimento e comercialização de produtos e para 

desenvolver estratégias eficazes de marketing e comunicação. Pode haver uma alteração nas 
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escolhas e comportamentos do consumidor face aos produtos através da comunicação e 

informação obtida (Raquel et al., 2016).  

Para a escolha de um produto alimentar, é necessário ter em consideração  as suas 

características extrínsecas, como, por exemplo, a embalagem, rótulo e marca e as características 

intrínsecas, tais como a aparência, textura, aroma e sabor (Iop, Federal, Maria & Teixeira, 2006; 

Steptoe, Pollard & Wardle, 1995).  

A decisão de compra abrange outras variáveis que geram questões sobre onde e quando 

comprar, onde e quando consumir (Pereira, 2015). 

A satisfação do cliente é uma das áreas mais estudadas em marketing e é um dos 

objetivos das organizações, porque aumenta a probabilidade do cliente adquirir novamente o 

seu serviço ou produto e mostrar a sua fidelidade, o que irá beneficiar a empresa (Nair, 2013). 

 

 3.2.2. Inovação 

 As inovações tornam os consumidores conscientes das características dos produtos, 

criando segmentação de mercado, oportunidades de qualidade premium e aumentam o 

conhecimento e as capacidades dentro da organização (Galati & Bigliardi, 2013; Martinez & 

Briz, 2000). A inovação é cada vez mais importante no setor alimentar, devido à sua 

importância mundial, servindo de exemplo a União Europeia onde o sector alimentar é dos que 

mais contribui para resultados económicos e oportunidades de emprego (Raquel et al., 2016). 

 O Oslo Manual (2005) diferencia quatro tipos de inovação: 

• Inovação do produto - tem o objetivo de inserir um bem ou serviço aperfeiçoado ou até 

mesmo novo, tendo em consideração a sua utilidade e as suas características; 

• Inovação de processos - consiste em produzir ou distribuir produtos novos ou 

melhorados, visando modificar técnicas, tecnologia, equipamento e/ou software; 

• Inovação de marketing - consiste em inserir novos processos de marketing no que toca 

ao design do produto ou até mesmo ao preço, distribuição e embalagem; 

• Inovação organizacional - permite uma melhoria na prática do negócio, no planeamento 

do trabalho ou nas relações externas, através de novos métodos organizacionais. 
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 3.2.3. Importância da alimentação para a saúde e qualidade de vida 

 A alimentação tem um papel fundamental na nossa qualidade de vida, sendo um fator 

vital para a saúde e bem-estar, contribuindo para o crescimento, progresso e manutenção do 

nosso organismo. Para um bom funcionamento do nosso corpo, é essencial ter uma alimentação 

rica em fibras, vitaminas, gorduras, proteínas e sais minerais porque só assim é que 

conseguimos adquirir energia e outras substâncias que o nosso corpo necessita (Teles, 2017). 

A alimentação influencia as características tanto físicas como psicológicas, daí a expressão "nós 

somos o que comemos" (Moreira, 2008). Para além do fácil acesso que atualmente temos aos 

alimentos, também é preciso ter em consideração uma boa escolha dos alimentos (Teles, 2017). 

A partir da revisão de literatura que foi feita (Dhar & Foltz, 2005; Lusk et al., 2005; Winter & 

Davis, 2006; Bernard & Bernard, 2009; Lusk & Briggeman, 2009; Lagerkvist, & Hess, 2011), 

podemos resumir os fatores que influenciam a disposição a pagar pelos consumidores por 

atributos saudáveis em alimentos, tais como conhecimento e consciencialização sobre 

benefícios para a saúde, gosto do produto, familiaridade do produto, padrões de consumo, 

atitudes e crenças, preocupações com a saúde; presença de crianças no domicílio; preço e 

outros. Alguns estudos também demonstraram que a disposição a pagar por atributos saudáveis 

em produtos alimentícios pode ser influenciada por características sociodemográficas, como a 

idade, sexo, rendimento e nível educacional (Barreiro-Hurlé, Colombo e Cantos-Villar, 2008; 

Øvrum, Alfnes, Almli, & Rickertsen, 2012; Hu, Woods, Bastin, Cox, & You, 2011). 

 Há cada vez mais um aumento do investimento da indústria na procura de novos 

produtos com ingredientes nutricionais que promovam a saúde e bem-estar, sendo que devemos 

ter um controlo sobre a ingestão de alimentos, a nível de qualidade ou quantidade, para evitar 

perturbações alimentares e garantir que o organismo se mantém saudável (Bento & Cordeiro, 

2011). A falta de tempo e de conhecimento das necessidades nutricionais diárias têm sido os 

grandes problemas na qualidade da alimentação do dia a dia, por isso através alimentação 

adequada podemos evitar certas doenças, como por exemplo a obesidade, cancro, diabetes e 

anemia (Teles, 2017).  O pão é um dos subgrupos mais representativos na roda dos alimentos, 

o qual também envolve, arroz, milho, massa, entre outros e podemos ter em consideração que 

uma porção de pão corresponde a 50 gramas, em média (Rodrigues, Franchini, Graça, & 

Almeida, 2006). 
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 3.2.4. Principais tendências de consumo nos setores da panificação e 

pastelaria 

 

  3.2.4.1. Setor da panificação 

A panificação é possivelmente um dos setores mais antigos, o qual é essencial na 

alimentação das pessoas desde sempre. (Sousa, 2012) conta-nos um pouco da história do pão, 

ao referir que:  

- os povos egípcios, os hebreus e os romanos consumiam pão e, nessa altura, era 

produzido em casa de uma maneira muito simples; 

- com o passar do tempo, houve uma adaptação deste setor às necessidades e 

cultura do Homem, adquirindo novas formulações, processos e formas para 

atender às necessidades dos consumidores; para obter uma melhor qualidade dos 

produtos, os agentes oxidantes, espessantes e os emulsionantes servem como 

exemplo de substituição ou junção de ingredientes através do progresso 

tecnológico. 

  Embora o pão tenha muitos benefícios nutricionais, algumas pessoas consomem cada 

vez menos pão, talvez porque acreditem que engorda e isto verifica-se também devido à 

mudança de padrões alimentares e ao aumento da escolha de substitutos, como, por exemplo, 

cereais matinais (Gellynck, Kühne, Van Bockstaele, Van de Walle, & Dewettinck, 2009). 

Sendo assim, de uma maneira geral, torna-se importante caracterizar a composição do pão para 

incentivar a população para o seu consumo: o pão é definido como um produto obtido da 

amassadura, grãos de cereais (como, por exemplo, a cevada e trigo), fermento ou levedura, sal, 

água, sendo ainda possível a utilização de sementes e outros ingredientes, incluindo aditivos 

(Mondal & Datta, 2008). 

As empresas alimentares estão cada vez mais à procura de novos produtos e formas para 

atrair os consumidores, que promovam e mantenham energia e que melhorem a saciedade. 

Segundo Martínez-Monzó, García-Segovia e Albors-Garrigos (2013), o prazer, a conveniência 

e a saúde são as tendências fundamentais no que toca ao sector da panificação:  

• Prazer: está ligado a produtos de carácter exóticos, étnicos, divertidos e inovadores e ao 

mesmo tempo de qualidade (Pereira, 2015). O sabor é uma das características que mais 

determina a escolha de um produto alimentar (Annett, Muralidharan, Boxall, Cash, & 
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Wismer, 2008), tal como a aparência dos alimentos e o estado de embalamento 

(Knudsen, 2014). As tendências artísticas na produção de bens de panificação, para ser 

diferente e inovador, são cada vez mais importantes (Martínez-Monzó et al., 2013); 

• Conveniência: refere-se nomeadamente a mudanças dos hábitos sociais e alteração de 

estruturas familiares/domésticas, principalmente porque os consumidores não têm 

tempo para cozinhar, comprar e preparar os seus alimentos (Martínez-Monzó et al., 

2013); 

• Saúde: surge como um fator determinante no momento de compra dos produtos de 

panificação porque são bem vistos numa alimentação equilibrada (Knudsen, 2014). O 

pão sem glúten ou com carácter funcional são exemplos que estão inseridos no contexto 

de alimentação saudável, devido a altos teores de fibra, sementes, antioxidantes ou 

ingredientes antialérgicos (Pereira, 2015). 

Existem quatro tipos de unidades no sector da panificação e pastelaria (Martínez-Monzó 

et al., 2013): 

• Unidades de panificação industriais, caracterizadas pelo fabrico em larga escala, 

distribuição e comercialização de certos produtos (por exemplo, indústria de pão 

congelado e de pão embalado, bolos e biscoitos), onde o produto só chega até ao 

consumidor a partir de lojas específicas ou estabelecimentos de retalho; 

• Unidades com fabrico exclusivo, onde se vende o produto diretamente ao consumidor 

(por exemplo, as padarias e pastelarias tradicionais ou de Pão Quente); 

• Pontos de venda estratégicos onde se possa vender o produto que possuem áreas de 

fabrico específicas (por exemplo, supermercados); 

• Locais de revenda relacionados com a alimentação ligados ao setor da panificação e 

pastelaria (por exemplo, restaurantes). 

 

 O pão é fundamental para a obtenção de energia para o corpo (Candeias, Nunes, Morais, 

Cabral, & Silva, 2005). A extração das farinhas, cereais e processos utilizados influenciam a 

qualidade e a quantidade de nutrientes (Guiné, Matos, Henriques, & Correia, 2016).  

A indústria de panificação começou a desenvolver uma ampla gama de produtos tais 

como: enriquecidos em vitaminas, fortificados com minerais, proteínas altas, açúcares baixos, 
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ricos em fibra, gordura leve, sem glúten, com sementes, baixo teor de sal e açúcar, entre outros 

(Hellyer, Fraser, & Haddock-Fraser, 2012). 

No século XVI, os cereais já faziam parte dos principais alimentos básicos, como por 

exemplo: aveia, arroz, centeio, gergelim, cevada, milho e trigo (Guiné & Correia, 2013). Os 

cereais de grãos inteiros são um elemento importante de uma dieta saudável que inclua uma 

variedade de macronutrientes (gordura, carboidratos e fibras) e micronutrientes (vitaminas, 

minerais e fitonutrientes) (Dewettinck et al., 2008). O cereal mais comum no fabrico do pão é 

o trigo pois é o mais saboroso e uma fonte importante de antioxidantes (Hemdane et al., 2015; 

Wrigley, 2016).  

 

Relacionado com esta questão da saúde, está o conceito de Índice Glicémico (IG), o 

qual “corresponde ao somatório da área sob a curva da resposta da glicose sanguínea a uma 

porção de alimento-teste, com 50g de Hidratos de Carbono (HC), sendo expresso como a 

percentagem da resposta à mesma quantidade de HC de um alimento padrão (glicose ou pão 

branco) consumido pelo mesmo indivíduo” (Pereira, 2007). Por isso devemos ter em 

consideração que “a substituição de um pão de elevado IG por um pão de baixo IG, poderá ter 

efeitos positivos na saúde visto que modifica as concentrações sanguíneas de glicose” (Henry, 

Lightowler, Tydeman, & Skeath, 2006).  

 

 O sal pode ser definido como cloreto de sódio cristalizado obtido a partir de fontes 

naturais, sob a forma de cristais brancos, com granulação regular, tendo este que ser inodoro e 

ter sabor salino-salgado próprio (Esteller, 2004). 

 A quantidade de sal no pão vai sofrer alterações entre 2018 e 2021, pois “atualmente, a 

lei determina um teor de 1,4 gramas de sal por 100 gramas de pão, que vai baixar para 1,3 

gramas já em 2018. No ano seguinte, essa quantidade desce para 1,2 gramas, em 2020 para 1,1 

e, até final de 2021, chegará ao 1 grama de sal por 100 gramas de pão” (Lusa, 2017). 

Como o consumo de sal está associado a doenças cardiovasculares e à pressão arterial 

elevada, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um nível de consumo diário de 

sal da população de menos de 5 gramas por pessoa. Em Portugal torna-se importante a redução 

progressiva da quantidade de sal nos alimentos visto que esta quantidade é quase o dobro da 

recomendada pela OMS (World Health Organization, 2010). 

“O glúten é um complexo proteico formado a partir da mistura de água e farinha, sendo 

o principal componente responsável pela elasticidade da massa” (Carini et al., 2015). Verifica-
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se um maior interesse de alimentos sem glúten no setor da panificação, visto que o glúten 

provoca uma inflamação do intestino delgado e leva à falta de nutrientes em pessoas com a 

doença celíaca, que possuem uma intolerância a componentes de trigo, e há cada vez mais 

investigações acerca de novos ingredientes e tecnologias no fabrico de produtos sem glúten, 

com o objetivo de melhorar a qualidade e perfil nutricional deste tipo de produtos  (Foschia, 

Horstmann, Arendt, & Zannini, 2016). 

Para além dos ingredientes essenciais ao fabrico de pão (farinha, água, sal e leveduras), 

a maior parte do pão branco que consumimos hoje em dia é constituído por emulsionantes, 

antioxidantes sintéticos, aditivos, melhoramentos, gorduras e farinhas corrigidas, o que leva a 

um menor consumo de nutrientes e fibras, acelerando o processo de fermentação (Bcook, 2018). 

Segundo Aplevicz (2014), “a fermentação, que consiste no crescimento da massa com a 

produção de gás carbônico, é uma das etapas mais importantes no preparo de produtos de 

panificação, onde ocorre o desenvolvimento de ácidos e aromas, em virtude da redução do pH 

da massa, e o desenvolvimento do glúten, que atua na retenção do gás produzido”. 

O pão artesanal ganha destaque nos dias de hoje devido ao facto de ser produzido com 

fermentação longa e natural, que dura normalmente cerca de 24 a 72 horas, utilizando apenas 

água, farinha, sal e fermento, em resposta a uma procura de produtos tradicionais e menos 

industrializados por parte dos consumidores (Almeida, 2018). A forma de fermentação mais 

utilizada é o fermento natural que, comparativamente à levedura saccharomyces cerevisiae 

(muito utilizada industrialmente porque torna a fermentação mais rápida), é a mesma levedura 

mas no seu estado selvagem, ou seja, “consiste em usar uma massa de pão antiga, que foi 

fermentada por bactérias láticas ou leveduras, para preparar uma massa nova, originando um 

pão com sabor ácido” (Aplevicz, 2014).  Para utilizar a fermentação lenta, deve-se ajustá-la ao 

horário, acarreta alguns custos e é preciso haver um certo controlo de temperatura (Sebastião, 

2011). De um modo geral, as vantagens pela preferência de produtos com fermentação natural 

e longa são: melhor digestão, menor inchaço abdominal, baixo índice glicémico, elevado teor 

em fibras e nutrientes e maior tempo de conservação (Almeida, 2018). 

Segundo Costa (2017), também já se começa a fabricar pão com base em farinha de 

insetos, principalmente na Finlândia onde recentemente começaram a fabricar e vender pão 

com grilos moídos, os quais são adicionados à farinha normal, originando produtos ricos em 

proteína, cálcio, ferro e vitamina B12. Outro exemplo, que já existe em países europeus como 

é o caso da Espanha, é o pão feito com baratas moídas, também adicionadas à farinha normal, 
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sendo muito rica em proteínas e visto que estas apresentam oleosidade, permite uma diminuição 

da adição de gorduras no fabrico do pão, não afetando o seu sabor e cheiro (Bassette, 2018).  

 Segundo Knudsen (2014), “os produtos funcionais afetam beneficamente uma ou mais 

funções do organismo, além de efeitos nutricionais adequados, de maneira a que seja relevante 

para um estado melhor de saúde e bem-estar e/ou redução do risco de doença”. De acordo com 

Kraus (2015), a elevada procura de alimentos funcionais deve-se ao facto dos consumidores 

estarem mais conscientes de que a alimentação está ligada à saúde e há vários fatores que afetam 

a escolha destes alimentos, como, por exemplo, a satisfação com a vida. O valor nutricional e 

as propriedades consideradas saudáveis são consideradas muito importantes na escolha e 

compra de produtos funcionais (Carrilo, Prado-Gascó, Fiszeman, & Varela, 2013). Este tipo de 

alimentos constitui um ótimo exemplo para a inovação e é uma das áreas mais interessantes de 

pesquisa a nível alimentar (Sirò, Kàpolna, Kàpolna, & Lugasi, 2008). A procura de produtos 

alimentares saudáveis está a aumentar em todo o mundo, embora com maior relevo nos países 

desenvolvidos, sendo que o Japão, Estados Unidos e Europa são líderes neste campo (Bleiel, 

2010). Na Europa, a cultura e a tradição influenciam a procura de alimentos funcionais em cada 

país (Vicentini, Liberatore, & Mastrocola, 2016).  

 É de extrema importância que os ingredientes funcionais se mantenham "ativos" e "bio-

disponíveis" depois de todos os processos e armazenamentos realizados (Vicentini et al., 2016). 

Os recursos para a identificação de produtos específicos para determinados públicos-alvo e os 

elevados custos e tecnologias investidos no fabrico acarretam um preço de venda elevado 

(Bonanno, 2012). No entanto, existem estudos que afirmam que os consumidores preocupados 

com a saúde e bem-estar estão dispostos a pagar tal preço (Vicentini et al., 2016). 

 

 De acordo com Knudsen (2014), alguns dos potenciais ingredientes funcionais para 

fortificação de pão são: 

- farinha de soja, linhaça e farinha de batata doce - os fitoquímicos, encontrados 

essencialmente em frutas e plantas, são considerados muito importantes na dieta humana e 

na saúde, como por exemplo na soja e linhaça. A farinha de soja é muito nutritiva, sem 

glúten, e a farinha de linhaça é rica em ómega 3, controlando em ambos os casos os diabetes 

e o colesterol. A farinha de batata doce quando substitui parcialmente (cerca de 20%) outra 

farinha no fabrico do pão, aumenta a atividade antioxidante; 
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- grão integral - Trigo mourisco/sarraceno, amaranto, quinoa e centeio - os pseudocereais 

amaranto, trigo sarraceno e quinoa são constituídos por flavonoides, ácidos fenólicos e 

vitaminas, contribuindo favoravelmente para a saúde quando inseridos nas formulações da 

massa do pão (Chlopicka, Pasko, Gorinstein, Jedryas & Zagrodzki, 2012). O pão de centeio 

é rico em compostos biologicamente ativos, em vitamina B e, em comparação ao pão de 

trigo, demonstram melhores propriedades antioxidantes (Martinez-Villaluenga et al., 

2009); 

- extrato de chá verde - é constituído por polifenóis (antioxidantes naturais), sendo 

atualmente considerado um ingrediente funcional aplicado em indústrias alimentícias. 

Segundo Wang, Zhou e Isabelle (2007), o extrato de chá verde quando incorporado no pão, 

revela um impacto positivo no sabor, na dureza e viscosidade do pão. Visto que este 

ingrediente funcional contém altas concentrações de antioxidantes, proporcionará 

benefícios para a saúde; 

- ervas e especiarias - as folhas de coentros são ricas em vitamina A, vitamina B2, vitamina 

C e também em compostos polifenóis, proporcionando benefícios para a saúde. Segundo 

os estudos de Das, Raychaudhuri e Chakraborty (2012), a fortificação do pó de folha de 

coentro no pão leva a um aumento do teor de humidade e atividade antioxidante e também 

melhora a textura, a cor e o sabor do pão. O açafrão-da-terra contém antioxidantes e 

propriedades medicinais (antimicrobiano e anti-inflamatório (Hafidh et al., 2009). Lim, 

Park, Ghafoor, Hwang e Park (2011) afirmam que é benéfico incorporar cerca de 4% de 

açafrão no pão visto que contém antioxidantes, sendo considerado um ingrediente 

funcional para a fortificação do pão. Segundo Ghasemzadeh, Jaafar e Rahmat (2010), o 

gengibre é rico em antioxidantes e contém propriedades que ajudam a reduzir o stress. A 

introdução de gengibre em pó em demasia afeta a elasticidade da massa. Balestra, Cocci, 

Pinnavaia e Romani (2011) afirmam que o pão que contém pó de gengibre em moderação 

melhora as atividades antioxidantes; 

- Frutas e seus resíduos - segundo um estudo de Ho, Aziz e Azahari (2013), a farinha de 

pseudocaule de banana produz efeitos positivos no pão visto que contém antioxidantes, 

mas quando comparado ao pão normal, verificou-se uma redução na qualidade física do 

produto final, A pele de maçã é considerada um ingrediente potencial para incorporar em 

produtos de panificação, como bolos, muffins e pães, sendo benéfico para a saúde visto que 

contém antioxidantes naturais (Rupasinghe, Wang, Huber, & Pitts, 2008). As cascas de 

melancia são ricas em fibras e compostos, sendo recomendada a fortificação do seu pó em 
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produtos de panificação, visto que contém elevadas propriedades nutricionais. A casca de 

manga surge também como um potencial ingrediente funcional, rica em antioxidantes, e a 

farinha de trigo que contenha pó de casca de manga proporciona um alto teor de fibra 

alimentar (Ajila, Leelavathi, & Prasada Rao, 2008); 

- Outros potenciais ingredientes funcionais - o azeite contém antioxidantes e gorduras 

saudáveis, sendo uma vantagem no que toca ao colesterol, comparativamente com os 

alimentos cozidos com manteiga, e proporciona efeitos positivos no sabor e textura dos 

alimentos. Relativamente ao pão, biscoitos e bolos feitos com azeite, torna estes mais leves 

em termos de sabor. Em termos nutricionais, o ácido cafeico contém uma alta atividade 

antioxidante em alimentos, seguido do ácido ferúlico, ácido gálico e ácido siríngico. 

Contudo, pode haver uma degradação destes compostos fenólicos durante a preparação da 

massa e cozimento do pão, reduzindo a atividade antioxidante (Peng, Maa, Cheng, Y. 

Jiang, & M. Wang, 2010).  

 

 Visto que os alimentos são bens de necessidade, atualmente verifica-se um aumento no 

investimento no que toca a estratégias de publicidade e marketing no mercado alimentar, com 

o objetivo de atrair a atenção do consumidor e criar uma diferenciação no mercado (Scaglius, 

Machado, & Torres, 2005). Pode-se então afirmar que, consoante as tendências de consumo de 

produtos saudáveis, a embalagem é considerada uma dessas estratégias, levando à diferenciação 

no aspeto visual do produto (Nascimento, Dias, Santos, Roder, & Silva, 2015). A embalagem 

é essencial para os processos de acondicionamento, distribuição, armazenamento e 

manuseamento do produto (Carreira Coelho, 2013).  

  A rotulagem nutricional é uma lista que tem a finalidade de informar o consumidor das 

propriedades nutricionais presentes nos alimentos, tal como as suas informações adicionais para 

destacar qualidades nutricionais particulares (Ferreira, 2004). No que toca aos produtos 

alimentares, verifica-se que o aumento de conhecimento relativamente a questões nutricionais 

influencia as preferências dos consumidores, visto que há uma maior preocupação com a saúde 

(Toigo Giehl, 2008). Neste sentido, há uma influência na decisão de compra do consumidor, 

visto que as informações nutricionais são consideradas como um elemento da embalagem que 

ganham cada vez mais importância (Cranage, Conklin, & Bordi, 2003). É importante interligar 

a conveniência e a funcionalidade com o aspeto visual do produto durante o desenvolvimento 

das embalagens, tornando-se uma vantagem competitiva face à concorrência (Santos & Castro, 

1998; Toigo Giehl, 2008) 
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 Como o mercado é cada vez mais competitivo, a utilização do marketing está a evoluir 

de uma forma crescente no sector da panificação para a criação de notoriedade e utilização da 

marca como forma de diferenciação e, consequentemente, permitir um aumento do preço 

(Vääriskoski, 2010). Pode-se então afirmar que um dos fatores que influencia a compra de pão 

é a marca do pão (Batt & Butler, 2013; Bia, 2014; Nair, 2013). A marca é considerada uma das 

estratégias comerciais e publicitárias das empresas, visto que permite uma diferenciação dos 

seus produtos face à concorrência, de modo a que haja uma boa reputação, tanto da empresa 

como dos seus produtos, aumentado a confiabilidade da empresa no mercado (Idris, 2003). 

Antigamente o pão era considerado como uma mercadoria sem nome e sem saco rotulado, sendo 

que ao longo do tempo começou a surgir uma necessidade de construir marcas para os produtos 

de pão, com o objetivo de reagir ao aumento dos preços da concorrência, aumentar os lucros e 

diferenciar os produtos face à competição (Irma & Mari, 2014). Podemos então concluir que a 

marca influencia a compra de pão (Pereira, 2015). 

 

 

 3.2.4.2. Setor de pastelaria 

 O mercado de pastelaria global é segmentado por doces e salgados, dos quais o 

segmento de doces é predominante, porém os vendedores querem atrair os consumidores com 

novas variedades através de produtos mais saudáveis, com menos gordura por exemplo (Mordor 

Intelligence, 2017).  

 Cada vez mais existe a tendência de consumir alimentos que sejam benéficos para a 

saúde, através da redução do açúcar ou sal, por exemplo (Bakels, 2017). O excesso de peso, o 

risco de cáries dentárias e algumas doenças crónicas surgem com  consumo excessivo de 

açúcares simples, por si só ou adicionados a alimentos (Hauner H, 2012; Marcenes W, 2013).  

 Nas pastelarias de produtos doces, o açúcar é um dos principais ingredientes, o que leva 

a um elevado conteúdo energético. Seria possível substituir este produto através da combinação 

de um adoçante de alta intensidade, resistente ao calor e um componente com baixo volume de 

energia para garantir que a viscosidade pretendida da massa e a textura do produto sejam 

mantidas (Conforti, 2006). No entanto, uma diminuição no teor de açúcar poderá influenciar 

negativamente a aceitação do produto e as propriedades da massa, sabor, cor e textura (Vernaza, 

M.G., Biasutti, E., Schmiele, M., Jaekel, L.Z., Bannwart, A. & Chang, 2012). Existem vários 

estudos acerca da aplicação de frutanos, tagatose e stevia com o objetivo de reduzir o açúcar 
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nos produtos de pastelaria (Kroyer, 2010). O produto Stevia é um adoçante eficaz que não é 

calórico e é considerado como “natural”, o qual está inserido na categoria de adoçantes intensos 

a nível mundial (Gibson-Moore, 2013). 

 Martinez-Monzó et al. (2013) refere que, para o sucesso de muitos produtos, temos de 

ter em conta fatores importantes, como por exemplo as propriedades sensoriais dos alimentos, 

particularmente a aparência, aroma, sabor e textura. Estes autores também afirmam que os 

consumidores se apercebem que muitos produtos de pastelaria são saudáveis e os que são vistos 

como indulgentes, como os bolos e os doces, muitas vezes são bem sucedidos quando 

apresentam características "baixas e leves". 

 

 Algumas tendências inovadoras que se destinam aos produtos no setor de pastelaria são 

(Cauvain & Young, 2006):  

 

Tabela 2 – Algumas tendências inovadoras no setor de pastelaria 

Produtos  Descrição 

Cupcakes  Coberturas deliciosas, decorações coloridas e 

sabores autênticos 

Bakery on a stick Bolachas redondas presos a um género de palito, 

práticas e com uma textura fofa 

Donuts inovadores Com coberturas, decorações e sabores 

inovadores 

Savory Produtos recheados de legumes, carnes e outros 

ingredientes salgados 

Porção do produto Se o teor calórico de um produto for baixo, há 

uma tendência para comprar mais que um. 

Local e sazonalidade Realçar os produtos regionais e étnicos e ter em 

consideração a época 

Tortas perfeitas Vários tipos de formas e tamanhos, recheios 

inovadores e massa crocante 

Sabores que estão na 

moda 
Salgado/doce, doce/picante e frutas tropicais 

 

 No caso do setor da panificação e pastelaria, segundo Martinez-Monzó et al. (2013), 

para responder às necessidades e satisfação dos consumidores, é preciso investir cada vez mais 

na inovação em produtos e processos de fabrico, principalmente em alimentos saudáveis e 
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propriedades funcionais nos produtos deste setor. Também refere que a ciência e a tecnologia 

desempenham um papel pertinente e crescente na pesquisa de soluções aceitáveis para atender 

a essas procura dos consumidores e produtores.   

 

3.3. Objetivos e metodologias do trabalho aplicado  

O objetivo da realização deste estudo é o de analisar e avaliar o perfil e comportamento, 

tanto dos consumidores finais, como das unidades no setor de panificação. Neste contexto, fez-

se um estudo sobre o mercado alimentar, em geral, e só depois se investigou o setor de 

panificação, tendo como foco principal as tendências de mercado e a preocupação com a saúde 

do consumidor neste setor. 

No que diz respeito às metodologias a utilizar na investigação, procedeu-se à revisão da 

literatura relativa a resultados de investigações recentes sobre os consumidores e o mercado da 

panificação, com consulta e síntese de artigos científicos relevantes sobre esta temática. Para 

além disso, fez-se a recolha e análise de dados secundários sobre o mercado alimentar, em geral, 

e da panificação, em particular. Procedeu-se ainda à recolha e análise de dados primários (com 

recurso à metodologia de inquirição) sobre a perspetiva da indústria de panificação 

relativamente às tendências de mercado do setor, bem como sobre o perfil e comportamento do 

consumidor regional de produtos de panificação, as suas necessidades emergentes 

(nomeadamente relacionadas com as suas preocupações com a saúde) e sobre a sua recetividade 

a novos produtos e serviços associados (nomeadamente a alimentos funcionais ou 

nutracêuticos). 

Neste trabalho de inquirição, a metodologia baseia-se num estudo descritivo e 

quantitativo. Depois de definir e atingir os objetivos propostos com a revisão de literatura e a 

análise de dados secundários, foi feita a aplicação de dois inquéritos (a unidades e a 

consumidores finais) com apoio de questionários estruturados e com a realização de entrevistas 

online (com recurso ao Google Docs) e pessoais. Trata-se de dois inquéritos objetivos e simples 

e com uma linguagem clara. 

Numa primeira fase realizou-se um inquérito às unidades panificadoras com o objetivo 

de avaliar o perfil destas e perceber as tendências do setor da panificação, na perspetiva da 

oferta, com a finalidade de adquirir uma visão mais especializada sobre o tema. Em seguida, 

procedeu-se a um segundo inquérito destinado ao consumidor final do setor da panificação, 
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com a finalidade de avaliar o perfil e comportamento dos consumidores finais e perceber as 

tendências deste setor, na perspetiva da procura e dos consumidores. 

Relativamente ao questionário às unidades panificadoras, que pode ser apreciado no 

anexo 1, o universo é constituído por todas as unidades de panificação portuguesas, bem como 

algumas no estrangeiro. Contudo, definiu-se uma amostra que posteriormente, foi dividida por 

Região Norte, Centro e Sul de Portugal, Ilhas e ainda algumas do Estrangeiro (apenas clientes 

da TECPAN).  

O questionário é composto por 17 perguntas, das quais 11 são de resposta fechada 

(caixas de seleção, escolha múltipla e escalas de likert) e as restantes de resposta aberta. Este 

questionário está organizado em 4 grupos:  

- Ações comerciais e de marketing utilizados pela empresa (questões 1 e 2);  

- Produtos de panificação e seus ingredientes utilizados pela empresa ou que esta 

pretende utilizar (questões 3-6); 

- Produtos funcionais do setor da panificação utilizados ou que pretende utilizar e 

importância das suas características (questões 7-10); 

- Dados de caracterização, nomeadamente no que se refere à função desempenhada pelo 

inquirido na empresa, localização, tipologia, ano de fundação, número de colaboradores a 

tempo inteiro e volume de vendas anual em 2017 da empresa (questões 11-17). 

Este questionário foi integralmente realizado através do GoogleForms, do qual se gerou 

uma ligação para o envio destes por correio eletrónico. O primeiro envio ocorreu em Abril de 

2018, o segundo e o terceiro em Maio de 2018. O questionário foi enviado aproximadamente a 

500 e-mails de unidades de panificação que foram identificados, das quais foram recolhidas 51 

respostas validadas. 

 

Quanto ao questionário ao consumidor final do sector de panificação, que pode ser 

apreciado no anexo 2, inquiriu-se uma amostra de conveniência composta por clientes da 

Padaria Fernandes e Fernandes, através do método de entrevista pessoal, e também por outros 

consumidores do setor da panificação, através da rede social Facebook. Este questionário é 

constituído por 15 perguntas, sendo 13 de resposta fechada (caixas de seleção, escolha múltipla 

e escalas de likert) e 2 de resposta aberta, e está dividido em 3 grupos: 
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 - Compra e tipologia de pão, nomeadamente frequência, quantidade, tipologia de pão, 

locais da compra de pão e a influência das características do pão no momento de compra 

(questões 1-6); 

 - Importância dos produtos e potenciais ingredientes funcionais do sector de panificação 

e satisfação da oferta atual relativamente às tipologias de pão (questões 7-10); 

 - Dados de caracterização, mais concretamente género, idade, habilitações literárias, 

constituição e rendimento líquido mensal estimado do agregado familiar (questões 11-15). 

O presente questionário começou por ser realizado através do Google Forms e, 

posteriormente, gerou-se uma ligação com o objetivo de o enviar pela rede social Facebook em 

Junho de 2018, dos quais se obtiveram 140 respostas validadas. A recolha de dados foi também 

completada através da entrevista individual a consumidores finais deste setor, abordados numa 

loja de panificação, no mês de Junho de 2018, dos quais se obtiveram mais 60 respostas 

validadas, o que permitiu obter um total de 200 inquiridos. 

Após a recolha dos dados, tanto no questionário às unidades panificadoras como ao 

consumidor final do setor de panificação, estes foram codificados e analisados no programa 

IBM SPSS Statistics 25, o que permitiu uma análise mais concreta dos dados inseridos. Para tal, 

recorreu-se a uma análise descritiva de frequências e aplicaram-se testes do Qui-quadrado para 

comparar a significância estatística das diferenças entre variáveis não paramétricas e da 

ANOVA para avaliar a significância estatística da diferença entre as médias observadas para 

uma variável paramétrica entre dois ou mais grupos independentes. 

 

3.4. Resultados do trabalho aplicado 

     3.4.1.  Inquérito às unidades de panificação 

 

3.4.1.1. Dados de caracterização da amostra  

De acordo com os resultados obtidos, 33 respondentes desempenham a função de Sócio 

Gerente, 10 exercem outras funções e os restantes 8 são responsáveis pela empresa (não sócios). 

As empresas situam-se maioritariamente na Região Norte (26 empresas) e na Região Centro de 

Portugal (17 empresas). 

 



43 
 

 De acordo com o gráfico 1, verifica-se que 23 dos inquiridos identificam a empresa onde 

estão inseridos como à portuguesa/tradicional, 18 como industrial e 10 como de pão quente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor tratamento dos dados, a amostra foi dividida em dois subgrupos de acordo 

com a antiguidade da empresa, número de colaboradores a tempo inteiro e volume de vendas 

anuais em 2017, constatando que todos os subgrupos estão equilibrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.2. Tipos de ações comerciais e de marketing desenvolvidos pela empresa  

 

De acordo com o gráfico 5, podemos verificar que os “produtos desenvolvidos à medida 

das necessidades dos clientes”, a “variedade de serviços/produtos”, os “pontos de venda 

próprios”, a “análise de satisfação do cliente” e a “marca própria” são as ações com maior relevo 

na perspetiva das unidades de panificação para conquistarem e criarem interesse nos seus 

clientes e se diferenciarem no mercado. 

2526

Até 25 anos

Mais de 25 anos

2526

Até 12 colaboradores

Mais de 12 colaboradores

2526

Até 500 000 €

Mais de 500 000 €

23

18

10

À Portuguesa/Tradicional

Industrial

Pão quente

Gráfico 1- Tipologias da indústria com que a empresa se 
identifica (n=51) 

Gráfico 2- Há quantos anos foi 
fundada? (n=51) 

Gráfico 3- Número de 
colaboradores a tempo inteiro 
(n=51) 

Gráfico 4- Volume de vendas 
anuais (2017) (n=51) 
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Relativamente à embalagem nos produtos de panificação, seria de esperar que a maior 

parte das empresas (42 empresas) vendesse ao seu público alvo produtos por embalar. Contudo, 

podemos verificar que 21 das empresas responderam que têm produtos embalados com marca 

própria, o que poderá oferecer uma vantagem competitiva face aos seus concorrentes e afetar o 

processo de decisão do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3. Produtos de panificação e seus ingredientes  

 

Nas tabelas a seguir apresentadas, os dados encontram-se por ordem decrescente através 

da última coluna (nº de inquiridos que já utilizaram ou pretendem continuar a utilizar o respetivo 

produto) para uma melhor análise, visto que esta é a resposta que melhor permite identificar as 

tendências atuais e futuras do setor. No entanto, é também importante analisar atentamente as 

Gráfico 5- Tipo de ações comerciais e de marketing (n=51) 
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Gráfico 6- Forma de venda do produto (n=51) 
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respostas relativas a produtos que não utilizam, mas pretendem utilizar, pois reflete a 

recetividade da empresa a futuras inovações. 

Segundo a tabela 3, as empresas que usavam farinhas “típicas” pretendem continuar a 

usá-las (trigo tipo 65, centeio, trigo tipo 55, trigo tipo 150, trigo tipo 180 e milho amarelo). 

Todavia, também há uma tendência para a utilização de farinhas ditas saudáveis, como a farinha 

de alfarroba, de arroz, farelo de trigo, soja e aveia. 

Tabela 3- Tipos de farinhas utilizadas ou que pretende utilizar (n=51) 
 

 

Relativamente ao tipo de sementes, as de sésamo (36 respostas), amêndoa (30 

respostas), chia (26 respostas), aveia (23 respostas) e papoila (22 respostas) são as mais 

utilizadas e as empresas afirmam continuar a utilizá-las. As sementes de quinoa branca, quinoa 

vermelha e a alcaravia são aquelas onde há um número razoável de inquiridos que não as 

utilizam, mas que as pretendem utilizar no futuro. 

Tabela 4- Tipos de sementes utilizadas ou que pretende utilizar (n=51) 
 

Tipos de farinha 
Nº de inquiridos que 

não utilizam nem 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

utilizaram, mas não 

pretendem continuar 

a utilizar 

Nº de inquiridos que 

não utilizam, mas 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

já utilizaram e 

pretendem continuar 

a utilizar 

Trigo tipo 65 - 3 - 48 

Centeio 4 1 - 46 

Trigo tipo 55 1 2 3 45 

Trigo tipo 150 7 4 1 39 

Trigo tipo 80 8 4 4 35 

Milho amarelo 10 1 6 34 

Alfarroba 10 6 6 29 

De arroz 12 3 9 27 

Farelo de trigo 19 2 6 24 

Soja 22 4 12 13 

Aveia 18 4 19 10 

Sêmola de milho 30 7 4 10 

De bolacha 32 5 6 8 

Tipos de sementes 
Nº de inquiridos que 

não utilizam nem 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

utilizaram, mas não 

pretendem continuar 

a utilizar 

Nº de inquiridos que 

não utilizam, mas 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

já utilizaram e 

pretendem continuar 

a utilizar 

Sésamo 5 3 7 36 

Amêndoa 15 1 5 30 

Chia 12 4 9 26 

Aveia 16 1 11 23 

Papoila 18 2 9 22 

Quinoa branca 22 1 17 11 

Quinoa vermelha 27 2 15 7 

Alcaravia 33 - 14 4 
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 Na tabela 5, podemos afirmar que as sultanas e as nozes são os frutos secos mais 

utilizados e que se pretendem continuar a utilizar, com 42 e 41 respostas, respetivamente.  

 
Tabela 5- Frutos secos utilizadas ou que pretende utilizar (n=51) 
 

 

Apesar do caju ser o fruto seco com menor número de respostas relativamente aos 

inquiridos que utilizam e tencionam continuar a utilizar, podemos verificar que 9 dos inquiridos 

nunca utilizaram este fruto, mas pretendem utilizar futuramente. 

 

Dos aditivos a seguir apresentados, os melhorantes e as misturas para pão são os aditivos 

mais utilizados pelas empresas, com 45 e 35 respostas respetivamente. 

Tabela 6- Tipos de aditivos utilizadas ou que pretende utilizar (n=51) 

 

 

3.4.1.4. Produtos funcionais do setor da panificação e importância das suas 

características 

 

No gráfico 7 procuramos entender o quanto as características dos produtos funcionais 

são referidas pelas unidades panificadoras como importantes para a sua indústria, visto que a 

tendência destes produtos no setor de panificação é cada vez maior e assumem um papel 

preponderante na saúde, como tivemos oportunidade de evidenciar na revisão de literatura. Para 

tal, recorreu-se a uma escala que varia entre “1. Não é muito importante” e “5. É muito 

importante”. 

Tipos de frutos 

secos 

Nº de inquiridos que 

não utilizam nem 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

utilizaram, mas não 

pretendem continuar 

a utilizar 

Nº de inquiridos que 

não utilizam, mas 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

já utilizaram e 

pretendem continuar 

a utilizar 

Sultanas 7 - 2 42 

Noz 8 - 2 41 

Avelã 15 1 5 30 

Pinhão 15 7 3 26 

Caju 19 3 9 20 

Tipos de aditivos 

Nº de inquiridos 

que não utilizam 

nem pretendem 

utilizar 

Nº de inquiridos que 

utilizaram, mas não 

pretendem continuar 

a utilizar 

Nº de inquiridos que 

não utilizam, mas 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

já utilizaram e 

pretendem continuar 

a utilizar 

Melhorantes para pão 4 1 1 45 

Misturas para pão 14 1 1 35 

Extratos de malte 26 2 4 19 

Conservantes 34 2 2 13 

Antifilante 36 1 3 11 

Complementos gordos 39 1 1 10 

Propionato de cálcio 39 3 1 8 
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Ao analisar o gráfico anterior, através das médias concedidas a cada característica, 

podemos constatar que os produtos funcionais no setor da panificação com baixo teor de sal, 

açúcar, gordura e ricos em fibra são as características mais valorizadas pelas empresas. 

 A tabela a seguir apresentada resume alguns dos potenciais ingredientes para a 

fortificação de pão, dos quais as ervas e especiarias, o grão integral e as frutas desidratadas são 

os mais utilizados e que pretendem utilizar. Contudo, em relação a estes ingredientes, existe 

uma proporção idêntica do número de respostas dos que não utilizam nem pretendem utilizar e 

dos que utilizaram, mas já não pretendem utilizar. 

Tabela 7- Potenciais ingredientes funcionais para a fortificação de pão utilizadas ou que pretende utilizar (n=51) 

 

 

Para uma melhor análise dos produtos de panificação de cada empresa, optou-se por 

duas questões de resposta aberta.  

 

 

Potenciais 

ingredientes 

funcionais 

Nº de inquiridos que 

não utilizam nem 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

utilizaram, mas não 

pretendem continuar 

a utilizar 

Nº de inquiridos que 

não utilizam, mas 

pretendem utilizar 

Nº de inquiridos que 

já utilizaram e 

pretendem continuar 

a utilizar 

Ervas e especiarias 19 2 12 18 

Grão integral 18 - 18 15 

Frutas desidratadas 21 3 16 11 

Trigo sarraceno 27 1 16 7 

Farinha de linhaça 18 1 26 6 

Farinha de batata doce 24 3 19 5 

Extrato de chá verde 33 2 13 3 

Trigo amaranto 29 2 17 3 
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Gráfico 7- Importância das características dos produtos funcionais na indústria de panificação (n=51) 
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Primeiramente verificou-se quais os novos produtos de panificação que as empresas 

lançaram nos últimos dois anos: 

 

Tabela 8- Produtos de panificação lançados pelas empresas nos últimos 2 anos (n=51) 

Produtos  Nº de respostas 

Pão de alfarroba 14 

Pão de sementes 13 

Pão sem glúten 4 

Pão de centeio 4 

Pão de queijo 4 

Pão rústico  4 

Pão rico em fibras 3 

Pão de beterraba 3 

Pão de fermentação longa (natural) 2 

Pão de soja  2 

Pão de milho/girassol  2 

Pão de chia  2 

Pão de quinoa  2 

Brioche  2 

Outros (referidos por um só respondente): 

Rico em proteínas; burger buns; pão muesli; pão de abóbora; pão 

espelta; pão de espinafres; pão de cenoura; pão malte / de cevada; pão 

de aveia. 

 

 Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que o pão de alfarroba e o pão de 

sementes são os produtos mais lançados nos últimos dois anos pelas empresas.  

De seguida, com o objetivo de compreender os novos produtos de panificação que as 

empresas pretendem lançar nos próximos dois anos, foi colocada outra pergunta aberta. 

Podemos verificar que o pão sem glúten, o pão natural e o pão de alfarroba são os produtos com 

um maior número de respostas. 
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Tabela 9- Produtos de panificação que as empresas pretendem lançar nos próximos 2 anos (n=51) 

Produtos  Nº de respostas 

Pão sem glúten  5 

Pão de fermentação longa (natural)  4 

Pão de alfarroba  3 

Pão com baixo teor de gordura  2 

Pão com frutos secos/desidratadas  2 

Pão multicereais  2 

Pão de quinoa  2 

Pão de trigo sarraceno  2 

Pão tradicional/artesanal  2 

Outros (referidos por um só respondente):  

Pão de insetos; pão de centeio escuro; pão rústico; pão enriquecido em 

fibras e outros nutrientes; pão com recheios funcionais; pão de chia; 

pão de especiarias; pão alentejano; pão da bairrada; pão de frutos 

vermelhos; pão espelta; pão com baixo teor de sal e açúcar. 

 

Pode-se afirmar que as empresas estão a seguir uma linha de produção ligada à saúde 

em resposta a uma maior preocupação com uma alimentação mais saudável por parte do 

consumidor final, como, por exemplo, com produtos ricos em sementes, frutos, proteínas, 

fibras, nutrientes e com fermentação lenta. 

 

3.4.1.5. Análise inferencial 

Foi aplicado o teste do Qui-quadrado para comparar a significância estatística das 

diferenças entre variáveis não paramétricas referentes às práticas e às tendências das unidades 

de panificação (ações comerciais e de marketing, produtos de panificação e seus ingredientes e 

produtos funcionais na panificação), por um lado, e variáveis demográficas e 

sociodemográficas de caracterização não-paramétricas (função desempenhada na empresa, 

localização da empresa, tipo de indústria de panificação, número de colaboradores e volume de 

vendas anuais em 2017), por outro lado. Também foi aplicado o teste ANOVA a um fator para 

comparar as diferenças entre o primeiro tipo de variáveis referidas e a variável métrica de 

caracterização das empresas inquiridas (ano de fundação da empresa). Após a realização dos 

testes, foram apresentadas e analisadas somente as tabelas de dados estatísticos com relações 

significativas entre as variáveis, de modo a analisar as diferenças entre cada uma delas. 
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3.4.1.5.1. Teste Qui-Quadrado 

Para a realização do teste do Qui-Quadrado, procedeu-se, nas questões referentes às 

práticas e tendências das unidades de panificação, a um agrupamento das 4 opções de resposta 

em apenas 2 opções: agregando as 2 opções de resposta “não utilizamos nem pretendemos 

utilizar” e “já utilizamos, mas não pretendemos utilizar” em “não pretende utilizar”; e 

agregando as 2 opções de resposta “não utilizamos, mas pretendemos utilizar” e “já utilizamos 

e pretendemos utilizar” em “pretende utilizar”. Esta agregação foi planeada a pensar nas 

tendências para o futuro das unidades panificadoras, ou seja, apenas tencionamos perceber o 

que este tipo de unidades pretende utilizar ou não no futuro. 

Comprova-se estatisticamente que existem diferenças significativas entre as variáveis 

(p<0.05) da tabela a seguir apresentada. A maior parte das empresas que possuem mais de 12 

colaboradores valorizam a variedade de serviços/ produtos contrariamente às que possuem 

menos de 12 colaboradores. Atendendo ao embalamento, 42% das empresas mais antigas 

pretendem utilizar o embalamento sem conservantes, enquanto que são raras as empresas mais 

recentes que desejam utilizar este tipo de embalamento (apenas 16%). Das empresas que 

possuem um volume de vendas anuais (em 2017) superior a 500 000 €, 57% querem utilizar o 

embalamento com marca própria, já nas empresas com um volume de vendas inferior a 500 000 

€ são poucas as que pretendem utilizar este tipo de embalamento. 

Tabela 10- Teste Qui-quadrado entre ações comerciais e de marketing e dados de caracterização da empresa (n=51) 

 Não 

pretende 

utilizar 

(%) 

Pretende 

utilizar 

(%) 

Ações 

comerciais 

e de 

marketing 

Variedade de 

serviços/produtos 

 

Nº de colaboradores *   

Até 12 colaboradores 67% 33% 

Mais de 12 colaboradores 33% 67% 

Embalados sem 

conservantes 

Antiguidade *     

Até 25 anos 84% 16% 

Mais de 25 anos 58% 42% 

Embalados com 

marca própria 

Volume de vendas*   

Até 500 000 € 76% 24% 

Mais de 500 000 € 42% 58% 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

 

Analisando os resultados da tabela 11, comprova-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as variáveis (p<0.05), contudo a significância é mais forte 
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entre a variável sêmola de milho e tipo de indústria (p<0.01), na qual a utilização da sêmola de 

milho é desejada futuramente em metade das empresas do tipo industrial, enquanto que nas 

padarias à Portuguesa/tradicional e Pão Quente apenas 15% das empresas pretendem utilizar 

sêmola de milho. Relativamente à padaria industrial, a maior parte das empresas deste tipo de 

unidades tem o objetivo de utilizar farelo de trigo, enquanto que nas padarias à 

Portuguesa/tradicional e Pão Quente a utilização do farelo de trigo é pretendida sensivelmente 

por metade deste tipo de unidades no futuro. A maioria das empresas do tipo industrial pretende 

utilizar tanto quinoa branca como extratos de malte, enquanto que nem metade das padarias do 

tipo à Portuguesa/tradicional e Pão Quente tencionam utilizar este tipo de produtos. A maioria 

das empresas com um número de volume de vendas anual (2017) superior a 500 000 € tem o 

objetivo de utilizar quinoa branca, enquanto somente 40% das empresas com volume de vendas 

anuais inferior a 500 000 € pretendem utilizar esta semente. No que toca aos conservantes, 42% 

das empresas com um número de volume de vendas anual (2017) superior a 500 000 € pretende 

utilizar este tipo de produto, enquanto que são poucas as empresas com um volume de vendas 

inferior a 500 000 € que tencionam utilizar conservantes. 

Tabela 11 - Teste Qui-quadrado entre produtos de panificação e seus ingredientes e dados de caracterização da empresa 
(n=51) 

 Não pretende 

utilizar (%) 

Pretende 

utilizar (%) 

Produtos de 

panificação 

e seus 

ingredientes 

Farelo de trigo  

 

Tipo de indústria*   

À Portuguesa/Tradicional; Pão 

quente 
52% 48% 

Industrial 22% 78% 

Sêmola de milho Tipo de indústria**   

À Portuguesa/Tradicional; Pão 

quente 
85% 15% 

Industrial 50% 50% 

Quinoa branca Tipo de indústria*   

À Portuguesa/Tradicional; Pão 

quente 
58% 42% 

Industrial 22% 78% 

Volume de vendas*   

Até 500 000 € 60% 40% 

Mais de 500 000 € 31% 69% 

Conservantes Volume de vendas*   

Até 500 000 € 84% 16% 

Mais de 500 000 € 58% 42% 

Extratos de 

malte 
Tipo de indústria*   

À Portuguesa/Tradicional; Pão 

quente 
67% 33% 

Industrial 33% 67% 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 
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Atendendo à tabela 12, verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas 

entre a variável farinha de linhaça e o tipo de indústria (p<0.05), sendo que nas padarias 

industriais, a maior parte destas unidades pretendem utilizar farinha de linhaça, enquanto que 

nas padarias à Portuguesa/tradicional e Pão Quente essa utilização não é pretendida por quase 

metade desse tipo de unidades. 

Tabela 12 – Teste Qui-quadrado entre potenciais ingredientes fortificantes e dados de caracterização da empresa (n=51) 

 Não 

pretende 

utilizar (%) 

Pretende 

utilizar 

(%) 

Potenciais 

ingredientes 

fortificantes 

Farinha de 

linhaça 
Tipo de indústria*   

À Portuguesa/Tradicional; Pão 

quente 
48% 52% 

Industrial 17% 83% 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

 

3.4.1.5.2. Teste ANOVA 

Pela análise dos resultados da tabela a seguir apresentada, verifica-se que p<0.05, logo 

podemos afirmar que existem diferenças estatisticamente significativas entre o baixo teor de 

gordura e o ano de fundação da empresa. Em média, as empresas mais antigas valorizam mais 

o baixo teor de gordura relativamente às empresas mais recentes. 

 
Tabela 13- Teste ANOVA entre a impotância das características dos produtos funcionais e o ano de fundação da empresa 
(n=51) 

                Ano de fundação 

Características 

dos produtos 

funcionais 

Baixo teor de gordura 

*     

 N Média 

1 1 2000 

2 4 1995 

3 4 1993 

4 13 1965 

5 29 1992 
Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

Escala de 1 “Não é muito importante” a 5 “É muito importante” 
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     3.4.2.  Inquérito aos consumidores finais de produtos de panificação 

 

3.4.2.1. Dados de caracterização da amostra 

 

 Nos gráficos a seguir apresentados, dos 200 indivíduos inquiridos, 147 são do género 

feminino e os restantes do género masculino, o que justificamos pela perceção que temos, com 

base na nossa experiência numa empresa familiar do setor, de que a maior parte das compras 

de pão são feitas por mulheres. Para uma melhor análise dos dados, a idade foi posteriormente 

dividida em 3 subgrupos: o maior número de pessoas inquiridas encontra-se entre os 15 e os 25 

anos, seguido dos 26 até aos 45 anos e, por fim, mas com um menor número de indivíduos, 

acima dos 45 anos. Quanto às habilitações literárias, pode-se afirmar que a maior parte dos 

inquiridos possuem o Bacharelato/Licenciatura (78 respondentes) e o Secundário (60 

respondentes). Como tínhamos o objetivo de avaliar tendências futuras do setor, consideramos 

que era importante entrevistar mais pessoas jovens e com maior nível cultural pois, em 

princípio, estariam mais recetivas a inovações. 

 

 

 

Relativamente aos gráficos a seguir apresentados, 70 inquiridos responderam que o seu 

agregado familiar é constituído por 3, 4 e 2 pessoas (por ordem decrescente). A maioria das 

pessoas afirma que o rendimento mensal líquido do seu agregado familiar se encontra entre os 

1 001 e 2 000 euros (92 respondentes), seguido do rendimento mensal líquido <1 000 euros (54 

respondentes). 
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Gráfico 8- Género (n=200) 

 

Gráfico 9- Idade (n=200) Gráfico 10- Habilitações literárias (n=200) 
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3.4.2.2. Compra e tipologia de pão 

 

 

Das 200 respostas obtidas, é de 

realçar que 73 dos respondentes compram pão 

diariamente, 99 dos respondentes 

compram pelo menos semanalmente (1 a 5 

vezes por semana) e são poucos os que 

raramente compram pão. 

 

 

Relativamente à quantidade de pão adquirida em cada compra, é de notar que 105 

respondentes compram entre 4 a 6 pães e que a maior parte (197 respondentes) compra em 

padarias/pastelarias, seguido dos hipermercados/supermercados (97 respondentes). 
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Gráfico 12- rendimento mensal líquido 
estimado do agregado familiar (n=200) 

Gráfico 14- quantidade de pão que 
adquire (n=200) 
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De acordo com o gráfico 16, a qualidade e a variedade dos produtos, o atendimento, a 

localização do estabelecimento comercial e a confiança na marca/empresa são considerados os 

melhores motivos para a escolha da padaria ou ponto de venda a que o consumidor se desloca. 

As formas de divulgação traduzem um interesse neutro no consumidor final. 

 

No gráfico 17, já era de esperar que o pão de trigo fosse o tipo de pão mais consumido, 

seguido do pão de sementes. Já o pão de forma é o tipo de pão menos representativo. Pode-se 

constatar que existe um consumo considerável dos pães considerados mais saudáveis, como por 

exemplo o pão de sementes, com baixo teor de sal, integral e de alfarroba. 
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Gráfico 16 - Importância do motivo da escolha de uma padaria/ponto de venda (n=200) 
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Como o tema se refere a tendências no setor de panificação, é conveniente perceber a 

opinião dos consumidores no que toca aos atributos ou características do pão. Através do 

gráfico 18, verifica-se que o sabor e a capacidade de frescura/durabilidade do pão são as 

características mais valorizadas pelo consumidor, sendo que as restantes também são 

relevantes, à exceção do embalamento que é considerado neutro. 

 

 

Visto que que há uma maior preocupação com a saúde no que toca aos produtos 

alimentares, verifica-se um aumento de conhecimento relativamente a questões nutricionais que 

influenciam as preferências dos consumidores. A tendência dos produtos funcionais no setor de 

panificação é cada vez maior e assumem um papel importante na saúde.  

87 84

75 74
69 67 67

51 48
43

24

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pão de
trigo

Pão com
sementes

Pão de
mistura

Broa de
milho

Pão de
água

Pão com
baixo teor

de sal

Pão de
centeio

Pão
integral

Pão da
bairrada

Pão de
alfarroba

Pão de
forma

Outro

N
º 

d
e 

re
sp

o
st

as

4,6 4,4 4,26 4,22 4,18 4,13 4,02 3,97

2,63

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

M
éd

ia
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Gráfico 17 - Tipologia de pão consumido (n=200) 
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Podemos verificar que os produtos funcionais no setor da panificação com baixo teor de 

gordura, de sal e de açúcar são as características mais valorizadas pelos consumidores, ao 

contrário da característica “sem glúten” com um relevo neutro. Podemos afirmar que estas 

características, que têm um impacto importante na saúde, são todas valorizadas pelo 

consumidor, o que significa que as pessoas realmente estão cada vez mais a preocupar-se com 

a sua saúde. 

 

Para uma melhor visão acerca de potenciais ingredientes futuros, no gráfico a seguir 

estão apresentados alguns ingredientes, com o objetivo de perceber quais destes o consumidor 

melhor conhece e valoriza. Podemos realçar que se observa um maior número de respostas no 

grão integral (123 respostas) e na farinha de linhaça (110 respostas), contrariamente ao trigo 

amaranto (33 respostas) e extrato de chá verde (25 respostas). 
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Gráfico 19 - Importância das características dos produtos funcionais (n=200) 
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De um modo geral, os resultados alcançados 

relativamente à oferta atual dos diversos tipos de pão 

disponíveis foram positivos, tal como podemos confirmar 

com o gráfico apresentado, no qual 113 inquiridos 

responderam “satisfeito” e 68 “muito satisfeito” 

 

 

Também se optou por uma questão de resposta 

aberta com o objetivo de perceber os produtos de panificação que o consumidor gostaria de ter 

com mais frequência ou que ainda não estão ao seu dispor. 

 

 Tabela 14 - Produtos de panificação que os consumidores gostariam de consumir (n=51) 

Produtos  Nº de respostas 

Pão de fermentação longa (natural) 8 

Pão sem glúten 7 

Pão com sementes 2 

Pão de alfarroba 2 

Outros (referidos por um só respondente): 

Pão de banana; bolo do caco; pão alemão; pão sem sal; pão com frutos; 

pão com farinha de bolota; pão com nozes; pão de soja; pão proteico 

pão feito com ingredientes biológicos e em forno de lenha. 
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Apesar de se obterem poucas respostas a esta pergunta, a maioria são produtos com um 

grande interesse a nível da saúde, como, por exemplo, pão de fermentação longa, pão sem 

glúten, pão com sementes, pão de alfarroba e pão com frutas desidratadas. 

 

3.4.2.3. Análise inferencial 

 

Foi aplicado o teste do Qui-quadrado para comparar a significância estatística das 

diferenças entre variáveis não paramétricas referentes às práticas na compra de pão e às 

tendências relativamente aos produtos funcionais, por um lado, e variáveis demográficas e 

sociodemográficas de caracterização não-paramétricas (género, habilitações literárias, 

constituição e rendimento líquido mensal estimado do agregado familiar), por outro lado. 

Também foi aplicado o teste ANOVA a um fator para comparar as diferenças entre o primeiro 

tipo de variáveis referidas e a variável métrica da idade dos consumidores inquiridos. Após a 

realização dos testes, foram apresentadas e analisadas somente as tabelas de dados com 

diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis. 

 

 

3.4.2.3.1. Teste Qui-Quadrado 

Para a realização do teste do Qui-Quadrado, procedeu-se, para as questões referentes às 

práticas na compra de pão e às tendências relativamente aos produtos funcionais e às variáveis 

demográficas e sociodemográficas de caracterização, a um agrupamento das opções de resposta 

em apenas 2 ou 3 opções. 

Segundo os resultados obtidos na tabela 15, existem diferenças estatisticamente 

significativas entre a frequência da compra de pão e as habilitações literárias (p<0.05). Pode-se 

constatar que metade das pessoas que possuem o ensino superior, contra 69% das pessoas que 

possuem o ensino básico/secundário, compra pão diariamente ou quase (3 a 5 vezes por 

semana/diariamente). Ou seja, a frequência de compra é maior nos consumidores com menores 

habilitações literárias. 

Existem diferenças estatisticamente ainda mais significativas entre a quantidade de pão 

adquirido a cada compra e as habilitações literárias (p<0.01). Quem adquire uma maior 

quantidade de pão a cada compra (7 ou mais pães) são as pessoas que só possuem o ensino 



60 
 

básico/secundário e quem adquire uma menor quantidade de pão (até 3 pães) são as pessoas 

que frequentaram o Ensino Superior. 

De acordo com a tabela 15 também se verifica que existem diferenças estatisticamente 

bastante significativas entre as variáveis quantidade de pão adquirido a cada compra e a 

constituição do agregado familiar (p<0.001), sendo que, como seria de esperar, quem compra 

maioritariamente 7 ou mais pães a cada compra são os respondentes com um agregado familiar 

maior, enquanto que quem adquire maioritariamente apenas até 3 pães a cada compra são as 

pessoas com um agregado familiar de 1 ou 2 pessoas. Nos agregados familiares intermédios 

(com 3 pessoas), 63% dos respondentes desse tipo de agregado adquire entre 4 a 6 pães a cada 

compra. 

 

Tabela 15 - Teste Qui-quadrado entre compra e tipologia de pão e dados de caracterização do consumidor (n=200) 

 % 

 Raramente/1 

a 2 vezes por 

semana 

3 a 5 vezes 

por semana/ 

diariamente 

Até 3 

pães 

Entre 4 

e 6 pães 

7 ou 

mais 

pães 

Compra 

e 

tipologia 

de pão 

Frequência da 

compra de pão 

 

Habilitações literárias*       

Ensino 

básico/Secundário 
31% 69% 

 
  

Ensino Superior 49% 51%    

Quantidade de 

pão adquirido a 

cada compra 

Habilitações 

literárias** 
  

 
  

Ensino 

básico/Secundário 
  22% 48% 30% 

Ensino Superior   32% 55% 13% 

Constituição do 

agregado familiar*** 
     

1 e 2 pessoas   44% 49% 7% 

3 pessoas   13% 63% 24% 

4 ou mais pessoas   26% 46% 28% 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

 

Segundo os resultados obtidos na tabela 16, existem diferenças estatisticamente bastante 

significativas entre a compra de pão em hipermercados/supermercados e as habilitações 

literárias visto que p<0.001. Cerca de 67% das pessoas que possuem o ensino básico/secundário 

não compram pão em hipermercados/supermercados, enquanto que 61% dos respondentes com 

o ensino superior compram pão neste tipo de estabelecimento. Analisando seguidamente as 

restantes variáveis da tabela, existem diferenças significativas (p<0.05) entre elas, sendo que 

42% dos respondentes que possui o ensino básico/secundário compram pão com baixo teor de 
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sal, enquanto que apenas 27% dos respondentes com ensino superior compram este tipo de pão. 

Relativamente à broa de milho, apenas 30 % das pessoas tanto dos agregados familiares com 1 

e 2 pessoas como com 4 ou mais pessoas compram este tipo de pão, enquanto que metade dos 

respondentes que possuem um agregado familiar de 3 pessoas compram broa de milho. 

 

Tabela 16 - Teste Qui-quadrado entre compra e tipologia de pão e dados de caracterização do consumidor (n=200) 

 
Não (%) 

Sim 

(%) 

Compra e 

tipologia 

de pão 

Hipermercados/supermercados**

* 

 

Habilitações literárias*    

Ensino básico/Secundário 67% 33% 

Ensino Superior 39% 61% 

Pão com baixo teor de sal* 

Habilitações literárias**   

Ensino básico/Secundário 58% 42% 

Ensino Superior 73% 27% 

Broa de milho* 

Constituição do agregado 

familiar*** 
  

1 e 2 pessoas 70% 30% 

3 pessoas 51% 49% 

4 ou mais pessoas 70% 30% 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

 

Através dos resultados obtidos, existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o género e o conhecimento sobre os produtos funcionais farinha de linhaça e fruta desidratada, 

visto que em ambos p<0.05. Ao passo que a farinha de linhaça é mais conhecida pelas mulheres 

(59% das mulheres conhecem contra somente 43% dos homens), a fruta desidratada é mais 

conhecida pelos homens (34% dos homens conhecem contra apenas 18% das mulheres). 

Também se verificam diferenças estatisticamente significativas entre a fruta desidratada e as 

habilitações literárias (p<0.05), na qual somente 14% das pessoas que frequentaram o ensino 

básico/secundário têm conhecimento deste produto, comparativamente a 29% das pessoas que 

possuem o ensino superior. 

De acordo com a tabela 17 também se verifica que existem diferenças estatisticamente 

ainda mais significativas entre as variáveis ervas e especiarias e a constituição do agregado 

familiar (p<0.01), pois quase metade dos inquiridos pertencentes ao agregado familiar com 1 e 

2 pessoas (44%) e com 4 ou mais pessoas (40%) conhece este produto, contra somente 20% 

dos inquiridos que pertencem ao agregado familiar de 3 pessoas. 
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Tabela 17 - Teste Qui-quadrado entre produtos funcionais e dados de caracterização do consumidor (n=200) 

 Não conhece 

(%) 

Conhece 

(%)  

Produtos 

funcionais 

Farinha de 

linhaça 

 

Género*   

Feminino 41% 59% 

Masculino 57% 43% 

Fruta 

desidratada 

Género *    

Feminino 82% 18% 

Masculino 66% 34% 

Habilitações literárias*    

Ensino básico/Secundário 86% 14% 

Ensino Superior 71% 29% 

Ervas e 

especiarias 

Constituição do agregado 

familiar** 
  

1 e 2 pessoas 56% 44% 

3 pessoas 80% 20% 

4 ou mais pessoas 60% 40% 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

 

 

3.4.2.3.2. Teste ANOVA 

 

Da análise dos resultados obtidos apresentados na tabela a seguir, verifica-se que 

existem diferenças estatisticamente bastante significativas (p<0.001) entre a variável frequência 

da compra de pão e a idade dos inquiridos, sendo que os respondentes mais velhos compram 

pão mais vezes do que os mais novos. Também se verifica que os mais velhos adquirem a cada 

compra maior quantidade de pão do que os mais novos, existindo diferenças estatisticamente 

muito significativas (p<0.01) entre estas variáveis. 

Verifica-se que nas variáveis idade e entrega ao domicílio existem diferenças 

estatisticamente significativas (p<0.05), pois os mais novos valorizam mais a entrega ao 

domicílio do que os mais velhos. Acontece o mesmo com as padarias de Pão Quente, 

mercearias/supermercados de bairro e hipermercados/supermercados, que são locais de compra 

mais valorizados pelos mais novos, verificando-se diferenças muito significativas entre as 

variáveis (p<0.01). 
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Tabela 18 - Teste ANOVA entre a compra e tipologia de pão e a média de idades do consumidor (n=200) 

  Idade 

 N Média 

Compra e 

tipologia de 

pão 

Frequência da compra de pão*** 

Raramente / 1 a 2 

vezes por semana 
83 31 

3 a 5 vezes por 

semana/diariamente 
117 38 

Quantidade de pão adquirido a 

cada compra** 

Até 3 pães 53 34 

Entre 4 a 6 pães 105 34 

7 ou mais pães 42 41 

Entrega ao domicílio* Sim 29 29 

Não 171 36 

Pão quente** Sim 15 26 

Não 185 36 

Mercearias/supermercados de 

bairro** 

Sim 18 26 

Não 182 36 

Hipermercados/supermercados** Sim 97 33 

Não 103 38 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

 

Através dos resultados obtidos na tabela 19, existem diferenças estatisticamente bastante 

significativas entre a localização do ponto de compra de pão e a idade, visto que p<0.001, pelo 

que à medida que o grau de importância que atribuem à localização aumenta, a idade média 

diminui. Também existem diferenças estatisticamente bastante significativas entre o preço 

baixo e a idade (p<0.001), sendo que o preço baixo nos produtos de panificação é mais 

valorizado por consumidores com uma média de idade mais baixa e menos valorizado pelos 

mais velhos, que consideram o preço baixo como um motivo de compra indiferente ou até pouco 

importante. 

Segundo a tabela 19, também se verifica que existem diferenças estatisticamente muito 

significativas entre a qualidade no atendimento e a idade e também entre o embalamento do 

pão e a idade, visto que em ambas p<0.01. As pessoas que valorizam mais tanto a qualidade de 

atendimento como o embalamento do produto têm uma média de idade mais baixa. As pessoas 

mais velhas têm uma opinião neutra em relação à qualidade no atendimento, enquanto que têm 

maior idade aqueles que consideram o embalamento pouco importante nos produtos de 

panificação. 

 



64 
 

Tabela 19 - Teste ANOVA entre a compra e tipologia de pão e a média de idades do consumidor (n=200) 

  Idade 

 N Média 

Compra 

e 

tipologia 

de pão 

Localização *** 

1 1 60 

2 12 41 

3 27 41 

4 57 38 

5 103 32 

 

Preço baixo *** 

 

1 9 37 

2 24 39 

3 60 41 

4 52 33 

5 55 30 

 

Qualidade no atendimento ** 

 

1 1 21 

2 4 39 

3 32 41 

4 62 38 

5 101 32 

Embalado ** 

1 48 41 

2 47 33 

3 51 36 

4 40 34 

5 14 26 
Notas:    - * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

- Escala de 1 “Não é muito importante” a 5 “É muito importante” 

Através da tabela 20, verificamos que existem diferenças estatisticamente muito 

significativas entre a idade e os tipos de pão broa de milho, pão de forma e pão da bairrada, 

visto que em todas p<0.01. A broa de milho e o pão da bairrada são comprados por clientes 

com uma idade média mais elevada, contrariamente ao pão de forma, que é comprado por 

clientes com idade média menor do que os que não o compram. 

Tabela 20 - Teste ANOVA entre a compra e tipologia de pão e a média de idades do consumidor (n=200) 

  Idade 

 N Média 

Compra e 

tipologia de 

pão 

Broa de milho ** 
Sim 74 39 

Não 126 33 

Pão de forma ** 
Sim 24 28 

Não 176 36 

Pão da bairrada ** 
Sim 48 40 

Não 152 34 

Nota: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 
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De acordo com os resultados na tabela a seguir, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente muito significativas entre o pão com baixo teor de sal e a idade, visto que 

p<0.01, pelo que à medida que o grau de importância relativamente ao baixo teor de sal 

aumenta, a idade também aumenta, notando-se ainda que há um número de respostas 

consideravelmente elevado no grau de importância 5 “muito importante”. 

Através dos resultados obtidos, existem diferenças estatisticamente significativas entre 

o pão enriquecido em vitaminas e a idade e também entre o pão fortificado com minerais e a 

idade, ambas com p<0.01. Os inquiridos que consideram o pão enriquecido em vitaminas pouco 

importante tendem a ter uma idade média superior e os que valorizam mais esta característica 

são, em média, mais novos, acontecendo o mesmo com o pão fortificado em minerais. 

Tabela 21 - Teste ANOVA entre produtos funcionais na panificação e a média de idades do consumidor (n=200) 

  Idade 

 N Média 

Produtos 

funcionais na 

panificação 

 

Baixo teor de sal ** 

1 2 21,00 

2 10 31,30 

3 38 32,13 

4 49 31,14 

5 101 39,98 

 

Enriquecido em vitaminas * 

 

1 14 32,93 

2 25 43,64 

3 47 33,87 

4 57 33,98 

5 57 35,21 

 

Fortificado com minerais * 

 

1 16 33,63 

2 30 42,27 

3 47 32,06 

4 57 35,58 

5 50 34,94 

Notas:   - * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

- Escala de 1 “Não é muito importante” a 5 “É muito importante 
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3.4.3. Comparação entre os inquéritos às unidades e aos 

consumidores finais de panificação 

 

Vamos neste ponto do trabalho, comparar as respostas dadas pelas unidades 

panificadoras e pelos consumidores nas variáveis similares incluídas em ambos os inquéritos, 

procurando avaliar as diferenças nas respostas dadas que sejam estatisticamente significativas 

entre os dois grupos de inquiridos. Tal como fizemos anteriormente, vamos somente apresentar 

as variáveis onde tais diferenças existem. 

 

Segundo os resultados apresentados na tabela 22, existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois tipos de inquiridos e as opções “baixo teor de sal” e “ricos em fibra”, 

visto que em ambos p<0.05.  

 

Tabela 22 - Teste do Qui-quadrado entre a importância atribuída às características dos produtos funcionais e o tipo de 
inquiridos (unidade de panificação ou consumidor final) (n=251) 

 
  %   

 
1 2 3 4 5 

Importância 

das 

características 

dos produtos 

funcionais 

Baixo teor 

de sal *  

 

 

Unidades panificadoras 

 

- 

 

4% 

 

8% 

 

14% 

 

74% 

Consumidor final 1% 5% 19% 25% 50% 

Ricos em 

fibra *  

 

 

Unidades panificadoras 

 

6% 

 

4% 

 

14% 

 

12% 

 

64% 

Consumidor final 3% 8% 15% 31% 43% 

Sem glúten 

**  

 

 

Unidades panificadoras 

 

6% 

 

14% 

 

29% 

 

20% 

 

31% 

Consumidor final 21% 16% 28% 22% 13% 

Notas:   - * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

- Escala de 1 “Não é muito importante” a 5 “É muito importante” 

 
Pode-se afirmar que independentemente do tipo de inquiridos, há cada vez mais 

respostas à medida que aumenta o grau de importância para cada uma destas características. 

Nas unidades panificadoras, a maior parte dos inquiridos consideram o baixo teor de sal muito 

importante, enquanto que apenas metade dos consumidores finais consideram esta característica 

como muito importante. Quanto aos pães ricos em fibra, 64% das unidades panificadores 

consideram esta caraterística como muito importante, seguida de 15% com uma opinião neutra 

relativamente a esta característica. Quanto aos consumidores finais, nem metade considera esta 
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característica muito importante, seguida de 31% que a consideram importante. Cerca de 31% 

das unidades panificadoras consideram muito importante os produtos isentos de glúten e outros 

29% têm uma opinião neutra em relação a essa característica. Já 28% dos consumidores finais 

têm uma opinião neutra no que toca a esta caraterística dos produtos, seguida de 22% que a 

consideram importante e de 21% que não consideram esta característica muito importante. Em 

suma, as unidades de panificação que responderam ao inquérito tendem a dar mais importância 

a estas 3 características referidas na tabela 22, do que os consumidores finais inquiridos. 

Por outro lado, é de notar que as diferenças nas respostas dadas por cada um dos dois 

grupos de inquiridos não são estatisticamente significativas para um conjunto de características 

funcionais que podem ser atribuídas aos pães, tais como pães com baixo teor de gordura, com 

baixo teor de açúcar, enriquecidos em proteínas, enriquecidos em vitaminas e fortificados com 

minerais. Nestes casos, parece haver maior sintonia entre os agentes económicos inquiridos que 

representam a oferta e a procura neste setor, sendo de realçar as três primeiras características 

referidas, onde a importância por estes atribuída é superior, pelo que devem ser apostas das 

empresas do setor. 

 

Tal como foi dito anteriormente, para a realização do teste Qui-Quadrado no que toca 

aos inquéritos às unidades panificadoras, procedeu-se, nas questões referentes às tendências das 

unidades de panificação, a um agrupamento das 4 opções de resposta em apenas 2 opções: 

agregando as 2 opções de resposta “não utilizamos nem pretendemos utilizar” e “já utilizamos, 

mas não pretendemos utilizar” em “não pretende utilizar”; e agregando as 2 opções de resposta 

“não utilizamos, mas pretendemos utilizar” e “já utilizamos e pretendemos utilizar” em 

“pretende utilizar”. Com isto, vamos poder comparar essa intenção de utilização futura de 

determinados ingredientes funcionais pelas unidades de panificação com o conhecimento (ou 

não) que os consumidores inquiridos revelam possuir desses tipos de produtos. 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 23, existem diferenças 

estatisticamente muito significativas entre os tipos de inquiridos e as variáveis ervas e 

especiarias, extrato de chá verde e farinha de batata doce, dado que em ambas p<0.01. No que 

toca às ervas e especiarias, mais de metade das empresas pretende utilizar este tipo de 

ingrediente, contudo apenas 34% dos consumidores finais conhecem este ingrediente funcional 

para a fortificação de pão. Relativamente ao extrato de chá verde, 31% das empresas pretendem 

utilizá-lo futuramente, contra somente 13% de consumidores que revelam conhecer este 
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ingrediente funcional. Já no que diz respeito à farinha de batata doce, quase metade das 

empresas inquiridas (47%) pretende utilizar este ingrediente funcional no futuro, contudo a 

maior parte dos consumidores finais inquiridos (76%) não o conhecem como ingrediente 

funcional para a fortificação de pão. Também existem diferenças estatisticamente bastante 

significativas (p<0.001) entre o tipo de inquiridos e os ingredientes funcionais frutas 

desidratadas e trigo amaranto. No que toca às frutas desidratadas, mais de metade das empresas 

(53%) pretende utilizar este ingrediente no futuro, enquanto que a maior parte dos consumidores 

não tem conhecimento sobre o mesmo como ingrediente funcional para a fortificação de pão. 

Relativamente ao trigo amaranto, 40% das empresas pretendem utilizar futuramente este 

ingrediente funcional, mas a maior parte dos consumidores (83%) não o conhece. 

 
Tabela 23 - Teste do Qui-quadrado entre o tipo de inquiridos e a intenção de utilizar (pelas unidades de panificação) ou o 
conhecimento (revelado pelos consumidores) sobre ingredientes funcionais para a fortificação de pão (n=251) 

 Não 

pretende 

utilizar/ Não 

conhece (%) 

Pretende 

utilizar / 

Conhece 

(%)  

Ingredientes 

funcionais para 

a fortificação 

de pão 

Ervas e 

Especiarias** 

 

Unidade panificadora  41% 59% 

Consumidor final  66% 34% 

Extrato de chá 

verde ** 

 

 

Unidade panificadora  69% 31% 

Consumidor final  87% 13% 

 

Farinha de batata 

doce ** 

 

 

Unidade panificadora  53% 47% 

Consumidor final  
76% 24% 

 

Frutas desidratadas 

*** 

 

Unidade panificadora  47% 53% 

Consumidor final  77% 23% 

 

Trigo amaranto *** 

 

 

Unidade panificadora  60% 40% 

Consumidor final  83% 17% 

Notas:   - * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p <0.001 

- “Não pretende utilizar” e “Pretende utilizar” aplicam-se às unidades de panificação; “Não 

conhece” e “Conhece” aplicam-se ao consumidor final de panificação. 
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4. Conclusões e discussão do trabalho aplicado 
O objetivo deste estudo passou por analisar as tendências de mercado no setor da 

panificação, na perspetiva tanto do consumidor final, como das unidades panificadoras, 

avaliando o perfil e comportamento destes. 

 

 Relativamente às unidades panificadoras, com este estudo e após análise dos resultados 

do inquérito aplicado a este tipo de agentes económicos, constatou-se que: 

- as empresas pretendem adotar uma linha de produção ligado à saúde, visto que há uma 

maior preocupação do consumidor relativamente à alimentação, sendo de salientar os 

produtos ricos em sementes, frutos, proteínas, fibras, nutrientes e com fermentação lenta. 

Isto é consonante com o que dizem Bento e Cordeiro (2011), ao verificarem que as 

empresas estão cada vez mais a investir neste tipo de processos e produtos ligados à saúde 

humana; 

- a maioria das empresas respondentes não utilizam embalagem na venda dos seus pães, 

contudo as empresas com um maior volume de vendas são as que pretendem utilizar no 

futuro mais produtos embalados com marca própria. Este tipo de embalagem acarreta mais 

custos, podendo, contudo, constituir uma vantagem competitiva de diferenciação dos 

produtos face à concorrência. De acordo com Vääriskoski (2010), este tipo de inovação 

está a evoluir constantemente no sector da panificação, criando notoriedade e diferenciação 

e, consequentemente, um aumento do preço. Isto vai de encontro ao facto de que 42% das 

empresas respondentes com um maior volume de negócios pretendem utilizar 

conservantes; 

- dos testes Qui-Quadrado com significância estatística, verificou-se que a maior parte 

dos respondentes inseridos na padaria industrial pretendem utilizar no futuro o farelo de 

trigo, a sêmola de milho, o extrato de malte e a quinoa branca, tal como o ingrediente 

funcional farinha de linhaça, contrariamente aos respondentes inseridos nas padarias à 

portuguesa/tradicionais e de Pão Quente, onde mais de metade não estão recetivos a este 

tipo de ingredientes. 

 

  Relativamente ao consumidor final do setor de panificação, concluiu-se que:  

- o sabor, capacidade de frescura/durabilidade do pão, o facto de ser saudável e a textura 

são as características mais valorizadas pelo consumidor. Tal como Iop et al. (2006) e 

Steptoe et al. (1995) afirmam, é necessário ter em consideração as características 
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intrínsecas do produto no momento de compra, como por exemplo a aparência, textura, 

aroma e sabor; 

- quanto à satisfação relativamente à oferta atual de produtos de panificação, obtiveram-

se resultados positivos, sendo que a maioria dos consumidores estão satisfeitos. Segundo 

Nair (2013), a satisfação do cliente é muito importante para as organizações porque assim 

o cliente poderá comprar de novo o produto; 

- atualmente existe um consumo notável de pães considerados mais saudáveis, como por 

exemplo os pães com sementes, com baixo teor de sal, integral e de alfarroba. Isto vai de 

encontro aos produtos que os respondentes gostariam de ter disponíveis ou verem com 

maior frequência em padarias, como por exemplo os pães de fermentação longa, sem 

glúten, com sementes e de alfarroba, sendo que a maioria são produtos também com um 

grande interesse a nível da saúde. Como já foi referido, segundo Pereira (2015), o pão sem 

glúten ou o pão com carácter funcional são exemplos que estão inseridos no contexto de 

alimentação saudável devido a altos teores de fibra, sementes, antioxidantes ou 

ingredientes antialérgicos. O mesmo se pode dizer para os produtos com fermentação longa 

que constituem um potencial produto desejado pelos consumidores, dado que possuem 

imensos benefícios para o bem-estar e saúde humana (Almeida, 2018). 

- Como já foi referido, algumas pessoas consomem cada vez menos pão, talvez porque 

acreditam que engorda e também devido à mudança de padrões alimentares e ao aumento 

da escolha de substitutos (Gellynck et al., 2009). As características demográficas (como a 

idade), psicográficas (como estilos de vida) e os critérios comportamentais (como os 

hábitos do consumidor) influenciam as preferências e decisão de compra do consumidor 

(Aday & Yener, 2014; Raquel et al., 2016). De acordo com os resultados obtidos, os 

respondentes com agregado familiar maior e que possuem o ensino básico/secundário 

adquirem uma maior quantidade de pão a cada compra e os respondentes com um agregado 

familiar menor e que frequentaram o Ensino Superior adquirem uma menor quantidade de 

pão. Em média, são as pessoas mais velhas que compram mais vezes pão e também são as 

que adquirem uma maior quantidade de pão a cada compra, o que pode ser percecionado 

como uma ameaça ao futuro do setor, a longo prazo. 

- os inquiridos com ensino superior possuem maior conhecimento no que toca aos 

produtos funcionais, tendo como exemplo as frutas desidratadas, e também são os que 

valorizam mais o embalamento comparativamente às pessoas que possuem o ensino 

básico/secundário, talvez porque os respondentes com ensino superior são pessoas mais 
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informadas e conscientes. Segundo Cranage et al. (2003), as informações nutricionais são 

consideradas como um elemento da embalagem cada vez mais importantes, sendo essa uma 

das razões que fazem com que a embalagem ganhe cada vez mais interesse, influenciando 

o consumidor na sua decisão de compra; 

- em média, a localização da padaria/ponto de venda para a compra de pão é mais 

valorizada por consumidores com menor idade média, preferindo, comparativamente a 

respondentes mais velhos, os hipermercados/supermercados, mercearias/supermercados de 

bairro, entrega ao domicílio e padarias de Pão Quente. Isto poderá ser devido a uma questão 

de conveniência, visto que hoje em dia as pessoas têm uma vida cada vez mais agitada e 

não têm tempo para se deslocar a uma padaria tradicional. Contudo, em geral, a maioria 

compra ainda em padarias/pastelarias As mudanças dos hábitos sociais e a alteração de 

estruturas familiares/domésticas influenciam a decisão de compra dos consumidores, 

especialmente porque atualmente os consumidores não têm tempo (Martínez-Monzó et al., 

2013), pelo que acabam por recorrer a uma padaria de Pão Quente, no caso desta existir 

perto das suas casas, ou por aproveitarem a sua ida a um hipermercado/supermercado ou 

mercearia de bairro para aí adquirirem o seu pão, integrado num sortido de outros produtos 

que necessitam; 

- o pão da bairrada e a broa de milho foram considerados o tipo de pão mais consumido 

pelos respondentes com maior média de idades, e isto deve-se ao facto de serem produtos 

mais tradicionais. Já os consumidores com menor media de idades preferem consumir pão 

de forma. Isto pode ir de encontro ao facto de também os respondentes mais novos 

valorizarem mais o embalamento do que os mais velhos, visto que o pão de forma é um 

produto muito sujeito a embalamento. Os respondentes mais novos também valorizam mais 

o preço baixo em produtos de panificação do que os mais velhos, isto talvez porque estes 

últimos possam já ter uma vida mais estável em termos financeiros. 

 

Quando comparados os inquéritos às unidades panificadoras e aos consumidores finais, 

verificou-se que: 

- os produtos funcionais no setor da panificação com baixo teor de gordura, com baixo teor 

de açúcar e enriquecidos em proteínas são as características mais valorizadas, tanto pelos 

consumidores, como pelas unidades de panificação. Contudo existe uma divergência 

relativamente aos produtos de panificação com baixo teor de sal, ricos em fibra e sem glúten 

visto que as unidades de panificação valorizam mais estas características do que os 
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consumidores finais de panificação. De acordo com Vicentini et al. (2016), o valor 

nutricional e as propriedades consideradas saudáveis influenciam a escolha e compra de 

produtos funcionais; 

- a qualidade e a variedade dos produtos e serviços, o atendimento, a localização do 

estabelecimento comercial e a confiança na marca/empresa são considerados os melhores 

motivos para a escolha da padaria ou ponto de venda a que o consumidor se desloca, o que 

vai de encontro às ações de marketing e comerciais com maior relevo na perspetiva das 

unidades panificadoras, sendo estas o desenvolvimento de produtos à medida das 

necessidades dos clientes, a variedade de serviços/produtos, os pontos de venda próprios, a 

análise de satisfação do cliente e a marca própria; 

- são poucos os respondentes tanto das unidades panificadoras como dos consumidores finais 

inquiridos que consideram importante os produtos isentos de glúten. Isto poderá dever-se 

ao facto de existir uma baixa oferta atual relativamente a este tipo de produto, 

provavelmente por acarretar mais custos e requerer instalações próprias para o seu fabrico. 

De acordo com Sirò et al. (2008), existem cada vez mais investigações acerca de novos 

ingredientes e tecnologias no fabrico de produtos sem glúten, com o objetivo de melhorar a 

qualidade e perfil nutricional deste tipo de produtos; 

- no que se refere aos potenciais ingredientes de fortificação de pão, de um modo geral, os 

consumidores possuem maior conhecimento relativamente ao grão integral e farinha de 

linhaça e as unidades panificadoras têm maior interesse em utilizar no futuro as ervas e 

especiarias e o grão integral para a fortificação do pão. Relativamente aos potenciais 

ingredientes funcionais para a fortificação de pão, quando comparados entre os dois tipos 

de questionário, verificaram-se diferenças significativas nos ingredientes ervas e 

especiarias, extrato de chá verde, farinha de batata doce, frutas desidratadas e trigo 

amaranto. A maioria dos consumidores não conhece este tipo de ingredientes quando se 

destinam à fortificação de pão, o que vai de encontro ao facto de que nem sequer metade 

das empresas tencionam utilizar o extrato de chá verde, a farinha de batata doce e o trigo 

amaranto. Contudo, mais de metade das unidades panificadoras pretendem utilizar as ervas 

e especiarias e as frutas desidratadas no futuro, que são dos ingredientes que os 

consumidores conhecem menos para a fortificação de pão. 

 

Em suma, verifica-se que o mercado está cada vez mais exigente e sem dúvida que as 

pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde e bem-estar, pelo que pretendem 
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consumir produtos de panificação mais saudáveis. Muitas das pessoas não conhecem a maior 

parte dos potenciais ingredientes funcionais para a fortificação de pão e são poucas as empresas 

que pretendem utilizar alguns destes ingredientes, o que se pode dever ao facto de haver pouca 

informação perante o consumidor e pouco estudo de mercado e conhecimento das tendências 

internacionais por parte das unidades panificadoras. As empresas deverão analisar melhor as 

preferências do consumidor, de forma a reagir ou a antecipar as dinâmicas do mercado, que está 

em constante evolução. Isto vai de encontro ao facto de que a esmagadora maioria dos 

consumidores não sabiam responder à pergunta aberta “Que produtos de padaria gostaria de 

consumir que ainda não estão ao seu dispor?”, do qual obtive inclusive uma resposta de um 

consumidor a afirmar que não tem muito conhecimento sobre este tipo de produtos, pelo que 

seria importante a própria padaria aconselhar quais os melhores produtos a consumir, dado que 

são aqueles com maior conhecimento sobre este setor. Ou seja, estamos perante um setor onde 

as inovações que possam vir a ser introduzidas pela oferta terão forte probabilidade de sucesso 

se devidamente comunicadas e explicadas aos consumidores (e forem de encontro às suas 

crescentes preocupações com uma alimentação saudável), mesmo que estes ainda não as 

conheçam especificamente (como é o caso de alguns ingredientes funcionais). 

 

4.1. Limitações e sugestões para o futuro 

Relativamente às limitações, no que diz respeito ao estágio, a principal limitação teve a 

ver com o facto de não poder realizar a maior parte das atividades inicialmente previstas para a 

área de gestão financeira, dado que houve uma transição de colaboradores neste departamento 

e isso acarretou obstáculos para a realização dessas atividades.  

Durante o estudo, na aplicação do inquérito às unidades de panificação, já era de esperar 

não obter muitas respostas, mesmo enviando três vezes o link para o inquérito por e-mail, 

devido ao facto de muitas das empresas deste ramo não terem disponibilidade para responder a 

este tipo de questionários. No decorrer do estudo, apercebemo-nos que apenas o setor de 

panificação deveria ser aprofundado, até por nos termos apercebido de algumas diferenças entre 

ambos os setores, por haver unidades que só trabalham com pão e, também, por uma questão 

de dimensão dos questionários que ficariam excessivamente grandes se abordássemos os dois 

setores. Contudo, a pastelaria poderá ser um próximo setor a ser estudado futuramente dentro 

da mesma temática, podendo ser interessante analisar o setor da pastelaria de uma forma mais 
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profunda, através da recolha e análise de dados primários, com a aplicação de inquéritos sobre 

o perfil e comportamento e necessidades emergentes do consumidor de pastelaria, e sobre a sua 

recetividade a novos produtos e serviços associados.  

Quanto ao inquérito ao consumidor final no setor de panificação, este foi destinado a uma 

amostra de conveniência em clientes de uma padaria, o que não permite inferir para a totalidade 

do universo os resultados obtidos com a amostra, por esta não ser probabilística. Assim, seria 

também interessante recorrer a uma amostra aleatória e representativa dos consumidores 

nacionais, de modo a se poderem tirar conclusões para a generalidade da população portuguesa. 

 

 

4.2. Autoavaliação e reflexão final  

 
A possibilidade de realização do estágio curricular na TECPAN foi vantajosa para o 

meu desenvolvimento, tanto a nível pessoal como profissional, inseridos num novo contexto 

profissional relacionado com a formação académica. Tivemos a oportunidade de ter uma noção 

do que é trabalhar na área de marketing e conhecer uma equipa de pessoas incríveis que 

contribuíram para o meu crescimento tanto a nível pessoal como profissional. Esta 

aprendizagem e adaptação profissional contribuiu de forma positiva para o futuro, tendo em 

consideração as competências e conhecimentos que foram desenvolvidos.  

Inicialmente as expectativas eram elevadas, mas tínhamos algum receio de que algo não 

corresse bem. Foi necessária uma adaptação tanto do local onde estava inserida, como também 

a todas as atividades que inicialmente foram propostas e ao ambiente de trabalho. Embora tendo 

planeado realizar algumas atividades relativas à área de gestão financeira, tal não foi possível 

como já referimos. Contudo, superei as minhas expectativas relativamente às tarefas realizadas 

na área de marketing, nas quais inicialmente tinha receio de não saber fazer como deve ser. 

Apesar de algumas vezes a responsável deste departamento estar ocupada, estava sempre 

disposta a responder às dúvidas que me surgissem e os meus colegas de trabalho também 

ajudavam no que fosse necessário, ultrapassando assim o receio inicial. 

No início do estágio, a aprendizagem foi desenvolvida com a observação e interação da 

responsável do departamento de marketing, mas também com alguns dos restantes 

colaboradores da empresa. Também obtive uma melhor perceção a nível das relações numa 

organização empresarial. Saber como se aprende é fundamental, visto que proporciona a 

obtenção de outras competências. Inicialmente muitas das vezes não estavam muito bem 
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definidas as tarefas e as prioridades, mas ao longo do tempo fui colocando questões 

relativamente à realização dos objetivos das atividades do estágio que me eram propostas e, 

mais tarde, já comecei a ter mais autonomia e confiança, sendo capaz de tomar algumas 

decisões e criar soluções para os problemas. Deste modo, consegui desenvolver competências 

pessoais no que toca à tomada de decisões e resolução de problemas. Nem sempre é fácil 

trabalhar em equipa devido a alguns conflitos de opiniões. Sendo assim, devemos saber 

expressar as nossas ideias, mas também devemos saber escutar. Entre outras atividades, a 

organização e participação em eventos na empresa TECPAN permitiu uma melhor adaptação e 

relacionamento com os meus colegas, desenvolvendo principalmente a competência de 

trabalhar em equipa. Também o facto de interagir com alguns clientes e fornecedores via 

telefone, possibilitou-me perceber algumas preferências e necessidades dos consumidores, 

melhorar o meu discurso e técnicas de comunicação, colocando em prática algumas estratégias. 

Contudo, senti algumas dificuldades durante o meu estágio. Apesar de conseguir aplicar 

algumas noções adquiridas durante as unidades curriculares do meu curso, seria benéfico para 

os alunos terem mais aulas práticas durante o curso para uma melhor preparação futura a nível 

profissional, principalmente com a interação de alguns sistemas informáticos. Tive também um 

pouco de dificuldade na comunicação com clientes e fornecedores estrangeiros e na execução 

de algumas tarefas que envolviam outras línguas estrangeiras, dado que a TECPAN atua em 

mercados a nível mundial. 

Visto que a empresa TECPAN desenvolve produtos e soluções no setor de panificação 

e pastelaria, com a ajuda da responsável do departamento de marketing da TECPAN, foram 

criados tanto o inquérito às unidades panificadoras como o inquérito ao consumidor final do 

setor de panificação durante o período de estágio, o que permitiu obter informações acerca de 

produtos, lançamentos e tendências futuras neste setor. 

O estudo realizado possibilitou o aprofundamento de um conjunto de competências e 

temáticas presentes no trabalho. Durante a fase de inquirição ao consumidor final, parte da 

recolha de dados foi realizada através da entrevista individual a consumidores finais deste sector 

abordados numa loja de panificação, o que permitiu obter uma melhor perceção das 

necessidades do consumidor e uma troca mútua de informações. O contacto direto com o 

consumidor permitiu uma melhoria ao nível do meu discurso e comunicação, utilizando uma 

linguagem cuidada e clara. A habilidade de saber escutar demonstrou o meu interesse 

relativamente ao consumidor, incentivando o consumidor a falar mais sobre as temáticas 

presentes no inquérito. Este estudo também foi uma mais valia para a minha empresa familiar, 
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pois permitirá melhorar o seu desempenho, visto que analisei tanto as necessidades do 

consumidor como também algumas tendências futuras do ramo de panificação e pastelaria, 

tanto a nível de produtos, como de processos de fabrico. 

Pode-se então afirmar que, apesar de já ter vivido uma experiência profissional na minha 

empresa familiar, tanto o estágio como o estudo aplicado proporcionaram uma visão diferente 

relativamente às necessidades dos consumidores, mercado e tendências futuras no setor de 

panificação e pastelaria, como também permitiu desenvolver competências pessoais e métodos 

de trabalho que serão importantes para o futuro, tanto a nível pessoal como profissional. 
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ANEXO 1- Questionário a unidades panificadoras:  
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Anexo 2- Questionário ao consumidor final de panificação: 
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