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Você oferece uma experiência de consumo exclusiva para o 
seu cliente? Está focado em surpreender, promovendo uma 
vivência única diante da competitiva atmosfera do mercado? 
Saiba como dar um passo à frente e oferecer o tão desejado 
“algo a mais” para o consumidor, investindo em uma ferra-
menta indispensável para garantir saúde a um público cada 
vez mais consciente e engajado: através da nutrição.
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A receita é muito simples e está nas mãos do panificador: combi-

ne a consistência do padrão de qualidade com a leveza da inovação 

para atrair, conquistar e fidelizar clientes. Superar expectativas com 

confiabilidade é o segredo do ponto ideal da massa, que agrega alto 

valor aos alimentos produzidos. Quem garante essa mistura homo-

gênea é um profissional que vem crescendo e ganhando um expres-

sivo mercado no segmento da panificação: o nutricionista.

A contemporânea conscientização e avidez pelo consumo sau-

dável, em todos os setores da indústria alimentícia, é a energia que 

impulsiona e move o desenvolvimento de uma nova era de produção 

e operacionalização, onde saúde e segurança se fundem. É nessa 

esfera que a atividade do nutricionista se fortalece no setor da pani-

ficação, alinhada às tendências preconizadas pela emergente trans-

formação dos hábitos alimentares.

  
EVOLUÇÃO EM SINTONIA COM O PERFIL DE CONSUMO

As nutricionistas Bárbara Oliveira Santos e Priscila de Cerqueira 

Grasso, que atuam em parceria, evidenciam a relação intrínseca da 

expansão do campo de atuação do profissional nas padarias com 

as mudanças comportamentais no perfil de consumo da população 

global. “Considerando essa amplitude, os estabelecimentos tiveram 

que adotar as Boas Práticas de Fabricação, de forma que os alimen-

nutrição
na panificação
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tos produzidos tenham qualidade higiênico-sanitária 
satisfatória”, declara Priscila Grasso. O nutricionista 
também tem papel fundamental na padronização, ao 
elaborar fichas técnicas de preparo que asseguram o 
padrão de qualidade dos produtos.

ESTRATÉGIA E SUPORTE
A crise sanitária global imposta pela pandemia, 

que gerou impactos e interferências nos modelos de 
gestão de todo o varejo, é um outro fator impactante 
na crescente atuação do nutricionista na panificação. 
Nesse sentindo, o escopo do suporte técnico desse 
especialista foi amplificado, com a fundamentação 
estratégica focada no aumento do lucro em contrapo-
sição à redução de custos e desperdícios.

A cereja do bolo é o plus de confiança e credibilida-
de que o panificador proporciona ao consumidor, dis-
ponibilizando a orientação especializada de um pro-
fissional conectado às novidades e demandas atuais 

do mercado alimentício. Fonte segura de informações 
nutricionais, higiênico-sanitárias e sobre a composição 
dos produtos, o especialista desempenha um papel 
fundamental dentro das padarias, atestando a qualida-
de e a segurança de produtos de fabricação própria.

SAÚDE E FUNCIONALIDADE
Trilhando pelos caminhos que levam a uma ali-

mentação saudável e equilibrada, nutrição e funcio-
nalidade andam de mãos dadas, mantendo o foco na 

Bárbara Santos e Priscila Grasso: parceria com foco na qualidade 
dos alimentos e fidelização dos clientes
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Fique por dentro
Conheças as principais funções do nutricionista 
dentro da padaria e saiba como esse profissional 

pode contribuir com o aumento das vendas

>>>  Orientar o estabelecimento a se adequar às normas da 
Vigilância Sanitária e elaborar os documentos exigidos por 
esse órgão.

>>>  Implantar as Boas Práticas de Fabricação para garantir 
a segurança dos alimentos produzidos e capacitar os ma-
nipuladores.

>>>  Padronizar os processos produtivos, reduzindo falhas 
e desperdícios, além de otimizar o trabalho dos colabora-
dores.

>>>  Formular fichas técnicas de preparo para garantir a 
padronização da qualidade, sabor, apresentação e custo 
dos produtos.

>>>  Gerir custos e desperdícios visando aumentar a lucrati-
vidade do estabelecimento.

>>>  Rotular os produtos embalados com o objetivo de aten-
der à legislação e disponibilizar as informações sobre os ali-
mentos para os consumidores. 

>>>  Desenvolver um mix de produtos diversificado para di-
ferentes públicos, como alimentos integrais, proteicos, ve-
ganos ou isentos de glúten e lactose.

>>>  Criar cardápios variados para o dia a dia e especiais 
para datas festivas, como festa junina e Natal, ou prepara-
ções quentes para o inverno, por exemplo.

>>>  Apresentar dicas nutricionais sobre os produtos e au-
xiliar na produção de conteúdo para as redes sociais da 
padaria.

>>>  Analisar as vendas, identificar os produtos que apre-
sentam maior giro e sugerir variações quanto ao sabor, apa-
rência, textura, consistência e formato, por exemplo.

saúde. Nesse contexto, a utilização de ingredientes 
funcionais representa não só uma adesão ao novo 
e contemporâneo, mas, sobretudo, uma reinvenção 
criativa e inovadora dos produtos de fabricação pró-

pria, com o bônus dos relevantes benefícios para a 
saúde dos clientes.

Os alimentos funcionais significam uma realidade 
promissora e rentável para a expansão do mix nas pa-
darias, com opções atrativas para atender aos mais 
modernos perfis de consumo. Ressaltando a impor-
tância de ampliar o leque de opções para os clientes, 
Priscila Grasso acrescenta que o nutricionista tam-
bém contribui para o desenvolvimento de produtos 
que aproveitam integralmente os alimentos.

“Utilizamos partes de frutas e vegetais que normal-
mente seriam descartados, como as cascas, talos e 
sementes, reduzindo o desperdício e contribuindo 
para o aumento do valor nutricional dos produtos”, en-
fatiza. Ao apostar em todo esse potencial revelado e 
disponibilizado pelo nutricionista ao consumidor, o pa-
nificador atrai e conquista um público fiel, que busca 
o pacote completo de satisfação das suas demandas 
e necessidades. •

Fonte segura de informações 
nutricionais, higiênico-sanitárias 
e sobre a composição dos produtos, 
o especialista desempenha um papel 
fundamental dentro das padarias, 
atestando a qualidade e a segurança 
de produtos de fabricação própria.

Seja sócio-fornecedor da Amipão
e faça parte do time de grandes marcas que atuam, com os melhores produtos 

e serviços,  lado a lado com as padarias mineiras!

Para mais informações, entre em contato conosco: (31) 3282-7559


