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Resumo 

 
O trabalho intitulado “Panificação Novidade: uma empresa que se reinventa” – acerca do 

estabelecimento localizado no Bairro Novo Horizonte, cidade de Nossa Senhora da 

Glória-SE – tem por objetivo realizar e analisar o Projeto de Reestruturação para o 

melhoramento da Panificação Novidade, desde o setor de produção ao de atendimento ao 

público. Para isso, foi necessário ministrar cursos a respeito do tema “liderança, atitude e 

características do comportamento empreendedor” para a equipe que trabalha no 

estabelecimento; observar os pontos fortes e fracos da Panificação Novidade; investigar 

as inovações no ramo de panificação e confeitaria; ministrar cursos sobre atendimento ao 

cliente, trabalho em equipe e gerenciamento de conflitos e ainda acompanhar o 

cumprimento das metas. Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, a metodologia da 

história oral, baseada em Verena Alberti (2004), e a pesquisa-ação. Assim, as primeiras 

ações de implementação do Projeto de Reestruturação para os funcionários da 

“Novidade” consistiram em palestras e construção de metas, visão, valores e missão e, 

como resultado dessas ações, foram verificadas mudanças no setor de produção, através 

da fabricação de novidades e também a oferta, aos clientes, de um melhor atendimento. 

 
Palavras-chave: Panificação Novidade; sertão sergipano; padaria; empreendedorismo; 

reinvenção. 



3 

 

 

Sumário 

Introdução ........................................................................................................... 07 

Capítulo 1 ............................................................................................................. 09 

1.1 Contextualização da região sertaneja .......................................................... 09 

1.2 Problematização ........................................................................................... 12 

1.3 Metodologia .................................................................................................... 13 

Capítulo 2 ............................................................................................................. 14 

Capítulo 3 ............................................................................................................. 21 

3.1 Resultado inicial da Intervenção .................................................................. 23 

Considerações Finais ........................................................................................... 27 

Referências Bibliográficas ................................................................................... 29 



3 

 

 
Lista de Tabelas 

 
Tabela 1 - Pontos Fortes X Pontos Fracos ............................................................. 08 

Tabela 2 -  Funcionário e Função .......................................................................... 16 

Tabela 3 - Nomes das padarias do município de Nossa Senhora da Glória. ........ 17 

Tabela 4 - Novidades realizadas por cada setor da Panificação Novidade ........... 25 

Tabela 5 - Metas Permanentes. .............................................................................. 25 



7 
 

 

 

Introdução 

 
Este trabalho, intitulado “Panificação Novidade: uma empresa que se 

reinventa”, objetiva realizar e analisar o Projeto de Reestruturação para o 

melhoramento da Panificação Novidade, desde o setor de produção até o de 

atendimento ao público. A proposta de iniciativa é ministrar cursos que tratem do 

tema “liderança, atitude e características do comportamento empreendedor” para a 

equipe que trabalha na panificação e acompanhar o resultado do processo de 

intervenção, tendo como parâmetro as metas da proposta empreendedora. Para 

isso, foi necessário observar os pontos fortes e fracos da Panificação Novidade (os 

fortes – a localização estratégica da panificação no centro da cidade; a beleza do 

prédio; a qualidade na produção; e os fracos – a falta de novidades para dinamizar 

as vendas; a falta de metas; os conflitos entre os funcionários); investigar as 

inovações no ramo de panificação e confeitaria; ministrar cursos sobre 

atendimento ao cliente, trabalho em equipe e gerenciamento de conflitos e ainda 

acompanhar o cumprimento das metas da proposta empreendedora. 

A Panificação Novidade está localizada no Bairro Novo Horizonte, Av. 

Simplício Francisco de Souza, cidade de Nossa Senhora da Glória-SE. A 

Panificação Novidade LTD tem uma trajetória marcada pela reinvenção. Ao longo 

dos seus 18 anos, por várias vezes, ela vem renovando suas ações, seja através da 

contínua preocupação com a qualidade dos produtos, do atendimento ou do 

melhoramento de suas instalações. O desprendimento da busca pelo novo produto 

tem revelado o quanto é importante para a instituição a introdução da “novidade”, 

fazendo jus ao seu próprio nome “Novidade”. 

A busca pela qualidade dos serviços prestados à comunidade sertaneja 

(Nossa Senhora da Glória está localizada no sertão de Sergipe) tem sido uma 

constante preocupação. Satisfazer ao cliente é um dos valores dessa instituição 

que prioriza o Cliente e seu bem estar, mas, para isso, fazem-se necessárias a 

imaginação e a criatividade. Devido a isso, a empresa tem adotado medidas de 

constantes diálogos com os clientes para observar o nível de satisfação deles. 

Trata-se, pois, de uma estratégia de diagnóstico para averiguar a opinião da 

clientela sobre o serviço prestado, uma vez que, como se sabe, sem clientes não há 

negócio. Sendo assim, a partir de elogios, reclamações e observações os cursos 
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foram elaborados, de modo que se pudesse ao mesmo tempo trabalhar 

pontualmente os pontos fracos e fortalecer os pontos fortes da Panificação 

Novidade, os quais são apresentados na tabela 1: 

Tabela 1 – Pontos Fortes X Pontos Fracos. 
 

Pontos Fortes X Pontos Fracos 

Localização do ponto da panificação – Centro A empresa não trabalhava com metas 

Prédio reformado Falta de novidades 

Qualidade na produção Falta de curso sobre relacionamento 
interpessoal 

Busca pelo aprimoramento Resistência dos funcionários em aderir às 

mudanças 

Liderança presente Resistência dos atendentes quanto ao processo 

de melhoramento 

Investimento nos funcionários Não caracterização da empresa em datas 

celebradas pelo comércio 

 
A propaganda “boca a boca” sempre foi, até então, o único veículo de 

divulgação dos serviços da Panificação Novidade, que ao longo de sua trajetória 

foi ganhando espaço na comunidade gloriense e nas cidades circunvizinhas, 

revelando que a melhor divulgação é a prestação de serviços e os produtos com 

selo de qualidade
1
. 

Logo, visando a se manter no mercado, a Panificação Novidade precisa 

passar por uma reestruturação organizacional, ampliando sua visão, estabelecendo 

metas, missão, valores e objetivos, no intuito de continuar fazendo uma trajetória 

de sucesso. Foi realizando a observação do funcionamento da panificação e 

comparando-a ao conhecimento apreendido na Pós-Graduação em Educação 

Empreendedora, que se percebeu que o estabelecimento necessitava de se adequar 

às novas demandas do mundo pós-moderno, uma vez que a rivalidade entre os 

concorrentes só cresceu no decorrer dos últimos anos, considerando-se que a 

tendência das empresas que não acompanham as mudanças e não se reinventam é 

fechar as portas. Assim, faz-se necessária essa reestruturação para a Panificação 

Novidade continuar funcionando por longos anos. 

 

 
1 A título de exemplificação, alguns desses produtos são: Biscoito Copa do Mundo, Seca de Sal, Seca Doce, 

Bolachão de Cravo, Bolachão de Coco; Pães de Sal, Pães Doce, Bolos Típicos (Mandioca, Milho, Puba, 

Arroz e outros), Pães de Leite, Pães de Chocolate, Pães de Seda; Sopa de Macaxeira, de Feijão, Cuscuz 

Nordestino, Batata, Inhame, Macaxeira, entre outros produtos. Sempre mantendo a receita original de massa, 

passada pela tradição oral, pelo padeiro antigo da cidade de Nossa Senhora da Glória e que foi o primeiro 

padeiro da Panificação Novidade; e as demais foram aprendidas com cursos do SEBRAE e outras por meio  

de receita de família passada de mãe para filhas. 
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Capítulo 1 

 
1.1 Contextualização da região sertaneja 

A Panificação Novidade está localizada na cidade de Nossa Senhora da 

Glória, também conhecida como capital do sertão. Atualmente, essa cidade é a 

mais desenvolvida da região sertaneja do Estado de Sergipe, possuindo um 

comércio envolvente, o qual tem se destacado pelo dinamismo e pelo “progresso”, 

além de continuar sendo considerada a bacia leiteira de Sergipe. A pecuária e a 

agricultura se destacam por uma questão histórica, na região sertaneja, sendo que 

essa tradição de cultivar a roça de milho e feijão e criar gado de leite é um 

conhecimento passado de pai para filhos. Acerca do potencial econômico, é 

possível destacar que: 

Dizer que Glória é um dos municípios sergipanos que mais 

cresceram nos últimos 20 anos já é redundância, tanto para os 

filhos da terra quanto para aqueles que algum dia 

experimentaram da felicidade de pisar em solo gloriense. Falar 

a respeito de sua localização privilegiada e, portanto, de seu 

promissor potencial econômico na microrregião do alto Sertão 

do São Francisco já se transformou em lugar-comum. Faz-se 

necessário falar de sua gente hospitaleira e pacata e de seu 

enorme potencial cultural, ainda em estado latente, prestes a 

despertar. (Cinform, 2002, p. 162) 
 

Segundo o Cinform (2002, p. 162), Nossa da Senhora da Glória ganhou 

ênfase ao longo de sua trajetória pelo “comércio”, e isso atraiu as comunidades 

das cidades circunvizinhas para nela comprar, estimulando, assim, o crescimento 

dessa cidade em detrimento das demais do Alto Sertão Sergipano (Monte Alegre 

de Sergipe, Canindé do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Porto 

da Folha e Poço Redondo). Hoje, a cidade tem o Shopping Avelan e a rede de 

Supermercado Peixoto, esta última fazendo o segundo Shopping do Sertão. As 

fábricas de leite Betânia, Nativille, Mig Mil e outras também têm impulsionado o 

crescimento do município, valendo ressaltar que a produção de queijo de fazenda 

e as pequenas fabriquetas também têm aquecido a economia dessa região. Acerca 

disso, diz-se que: 

As atividades produtivas de Nossa Senhora da Glória dão ao 

município uma posição de destaque na região, por isso é 

chamada também de “capital do sertão”. No setor primário da 

economia, há cinco produtos registrados no censo agrícola. Em 
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primeiro lugar, está a mandioca, seguida do milho, do feijão, do 

algodão e da fava. (MENDONÇA e SILVA, 2002, p. 305) 
 

Nossa Senhora da Glória está no auge de seu desenvolvimento. Apesar da 

crise econômica que desacelerou seu crescimento, mesmo assim ainda é uma das 

cidades que conseguiu manter equilíbrio. É verdade que a pouca chuva no 

decorrer dos últimos anos também tem constituído amarras para o crescimento, 

pois sem chuva o sertão sofre; e, apesar de termos o Rio São Francisco próximo, 

as lavouras dependem das chuvas e da criação de gado leiteiro, visto que apenas a 

cidade de Canindé do São Francisco possuiu irrigação nos lotes. É lamentável que, 

em pleno século XXI, o sertão não tenha sido irrigado, o que revela questões que 

são reflexo de uma política assistencialista e não de desenvolvimento. Hoje, o 

sertão poderia ser um jardim de frutas, verduras e cereais, mas a cada dia está 

parecendo um deserto – inclusive, a cada ano, as chuvas demoram mais a chegar 

e, quando chegam, são poucas, consequência do desmatamento para a criação de 

gado e das roças: 

(...) o cenário da seca para evidenciar a vulnerabilidade do 

sertanejo frente às estiagens. Este drama, ainda recorrente na 

região nordeste, é, segundo Villa (2001), de responsabilidade 

das políticas públicas, mas engessadas pela corrupção de alguns 

políticos e pessoas que se renderam ao “dinheiro fácil”, 

desviando verbas destinadas a transformar o solo árido do  

sertão em lugar produtivo, independente do clima. (...) “As 

marcas das secas” percorreram/percorrem a história da região 

nordeste e produziram danos irremediáveis, como a morte de 

milhares de sertanejos. A primeira seca do Brasil, datada de 

1583, e todas as outras que a seguiram são reveladoras de como 

o Brasil e, dentro dele, o nordeste superaram ou conformaram- 

se com as intempéries que elas deixaram por herança. 

Compreendê-las é compreender a sina do sertanejo. 

(REZENDE, 2017, p. 54) 
 

A falta de educação ambiental é resultado da negação do conhecimento 

formal, provocada pelas políticas públicas endereçadas ao Polígono da Seca, 

região sertaneja do nordeste do Brasil. No sertão de Sergipe, até o mandacaru foi 

arrancado nessa recente seca para alimentar os animais, tornando a paisagem 

menos verde e matando uma das poucas plantas que resistem à seca. O que se 

pode fazer? Tudo é uma construção, e o resultado disso é a migração contínua do 

homem rural. É bem verdade que há muitos sertanejos que não “arredam o pé” 

desse solo, porque amam sua terra. A cultura passada de pais para filhos tem 
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ensinado a esse povo ser forte e sempre se reinventar. A esperança das chuvas e a 

importância da água para o sertanejo são emocionantes. Nos dias de chuvas, 

soltam fogos, assobiam e cantam, é dia de festa, sorrisos, fé e agradecimento. 

Toda riqueza está na água, e, no sertão, isso é mais visível e sentido todos 

os dias de suas vidas. Nada é fácil dentro dessa realidade às vezes triste, pois o 

cenário de morte dos animais e a presença dos urubus nos céus e no solo sertanejo 

abatem a alma do homem rural. Conforme Rezende (2017, p. 18-19), há 

esperança, fé e crença de que o solo sertanejo umedecerá e enverdecerá com as 

águas milagrosas que vêm como resultado da esperança desse povo. A história do 

sertanejo é muito bem representada pela música “Asa Branca”, cantada por Luís 

Gonzaga: 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Então eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 

 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 
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(GONZAGA e TEIXEIRA, 1947). 
 

Apesar de a música ter sido escrita no século XX, ela é atual, na medida 

em que representa o cotidiano do sertanejo e expõe uma realidade que as políticas 

públicas se negam a mudar. O sertão do nordeste perece nas mãos de políticas que 

não têm o intuito de transformar a realidade da zona rural, revelando que o poder 

público continua governando para poucos. O ruralista tem sobrevivido sob 

constante ameaça da miséria. Porém, como diz Euclides da Cunha (1902), “o 

sertanejo é antes de tudo um forte”. E, nesse contexto, Nossa Senhora da Glória 

faz parte desse povo teimoso que insiste em continuar se reinventando. 

 
1.2 Problematização 

 
 

A Panificação Novidade está localizada na cidade de Nossa Senhora da 

Glória, que tem recebido empresas de fora, como o supermercado Nunes Peixoto, 

que também tem padaria. Essa empresa montou uma megaestrutura, e isso 

amedrontou os comerciantes do ramo de supermercado e panificação. Além disso, 

recentemente, no primeiro semestre de 2017, a cidade recebeu mais duas padarias. 

O ramo de pães foi o último a ser atingido pela crise e, por isso, alguns 

empresários estão investindo nessa área. Nesse sentido, faz-se necessário buscar 

estratégias para manter os clientes e atrair novos, uma vez que a concorrência só 

tem crescido. 

O pão é, sem dúvida, o último produto a ser cortado da mesa dos 

sertanejos, mesmo na época de crise. Logo, essa área é promissora, mas a 

concorrência torna esse ramo desafiante, requerendo todo o cuidado por parte da 

Panificação Novidade para continuar se renovando no mercado. 

Consequentemente, acompanhar o processo de modernização de equipamentos e 

novidades no ramo de confeitaria, padaria e lanches é questão de sobrevivência. 

Essa proposta de empreendedorismo levanta o seguinte problema: a 

Panificação Novidade, para manter-se por longos anos no mercado de 

trabalho, precisa fortalecer a unidade da equipe, inovar e manter a qualidade 

dos produtos com preço justo, uma vez que esses elementos são desafiadores e 

se tornam, assim, o ponto central das atividades desenvolvidas nesta 

pesquisa. Em meio ao cenário de Crise Mundial e no Brasil, as panificações são 
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atingidas, mas não na mesma proporção de outros setores, como o de 

eletrodomésticos, móveis, carros, entre outros, pois se acredita que o pão é um dos 

últimos alimentos que o consumidor deixará de comprar. 

1.3 Metodologia 

Para a realização da pesquisa de campo, utilizaram-se as seguintes 

técnicas: 

(1) Pesquisa bibliográfica; 

(2) Pesquisa a partir da metodologia da história oral, baseada 

em Verena Alberti (2004), através das entrevistas com alguns atores locais 

(Maria de Lourdes Santos Rezende e Bada – ex-dono da Panificação Pais e 

Filhos, que hoje é a Panificação Novidade); 

(3) E a pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação permitiu verificar os pontos fracos e fortes da empresa, 

colaborando para traçar uma estratégia de ação e desenvolvê-la. Esse tipo de 

metodologia a cada dia tem sido mais utilizado, principalmente por pesquisadores 

da área de Educação. 

A pesquisa é de suma importância para a empresa repensar suas ações, 

melhorar o que está bom, mudar o que está ruim e aperfeiçoar sua prática. Foi 

através da pesquisa-ação que o plano de restruturação foi elaborado, tendo o 

objetivo de interferir na Panificação nas áreas necessárias, a fim de consolidar a 

trajetória dessa instituição. 

A metodologia da história oral foi de suma importância para entender a 

formação da empresa desde quando era a Panificação Pais e Filhos. Esta 

instituição faliu e foi vendida, em 1999, à família Rezende. A partir daí, a empresa 

ganhou nova direção, novo nome, reformou o prédio quatro vezes e ampliou a 

diversidade de seus produtos. 
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Capítulo 2 

 
O trabalho intitulado “Panificação Novidade: uma empresa que se 

reinventa” tem como objetivo realizar e analisar o Projeto de Reestruturação para 

o melhoramento de suas atividades, desde o setor de produção ao de atendimento 

da Panificação Novidade. O Projeto de Restruturação da Panificação Novidade 

iniciou-se a partir da observação e se desenvolveu com as ações provocadas pelo 

conteúdo do curso de Pós-Graduação em Educação Empreendedora. 

De acordo com as entrevistas realizadas com os proprietários, a 

Panificação Novidade é fruto da realização do sonho de Manoel Elias de Rezende 

e de Maria de Lourdes Santos Resende, que desejavam sair do comércio de queijo. 

Na década de 1990, eles compravam a mercadoria nas feiras do sertão de Sergipe 

e revendiam nos estados da Bahia e Paraíba, mas, devido a assaltos, 

inadimplência, além do risco dos acidentes, o desejo de ter um comércio que não 

precisasse viajar constantemente era como uma necessidade. Essa realização só foi 

possível quando Lio
2
 e Lourdes compraram a Panificação Pais e Filhos do 

comerciante Eribaldo, mais conhecido como Bada, fato que ocorreu em 1999. 

 

A Panificação foi vendida com todos os equipamentos e permaneceu com a 

equipe da produção, na época composta por seu Bedo
3
, padeiro, Veio

4
, auxiliar de 

padaria, e o forneiro Rege. Seu Bedo auxiliou a família Rezende nessa nova etapa, 

já que eles nada sabiam sobre pão. Seu Bedo trabalhou na Panificação 

aproximadamente um ano e meio e só se afastou quando descobriu que estava com 

leucemia. Lamentavelmente, logo após a descoberta, faleceu, mas suas receitas 

continuam sendo a marca de qualidade de pães, bolachões e biscoitos da 

Panificação Novidade, conforme rememora Maria Lourdes (2017): 

Nós compramos uma padaria em fase de falência, então  

tivemos de recuperar alguns clientes e manter outros, além, 

claro, de cortar o fiado, e isso não se deu rápido. Era muita 

coisa que precisa ser alterada na administração do negócio, e o 

prédio estava em estado lastimável. Nós não tínhamos mais 

dinheiro para investir e precisamos tirar gradualmente da 

própria padaria. Com uma clientela ainda em fase de 

construção, trabalhavam os meus três filhos no atendimento, 
 

2 Os nomes citados neste trabalho refletem a cultura dos apelidos do sertão do Estado de Sergipe. Conhecido 

como Lio do Queijo, esposo de Lourdes, mas o seu nome legal é Manoel Elias de Rezende. 
3  Apelido que se tornou conhecido. 
4  Apelido que se tornou conhecido. 
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divididos em turnos. O nome Panificação Novidade foi ideia da 

minha filha Valeria, ela sugeriu dois: primeiro Panificação 

Rezende e o outro Panificação Novidade: o melhor pão da 

cidade. (Entrevista com Maria de Lourdes Santos Resende, 

2017) 
 

O prédio da Panificação Novidade era um galpão com uma divisão para o 

processo de produção e venda. E, nos fundos do prédio, havia uma caixa d’água 

(que servia de reservatório para suprir a necessidade da instituição no período de 

falta de água), banheiro e quintal para colocar a lenha. As paredes já estavam 

precisando de reparos, o forro de gesso estava deteriorado, havia vários problemas 

com a rede de esgoto, e o telhado também era outro problema. A reforma só 

ocorreu aproximadamente dois anos depois. A Panificação passou por cinco 

reformas, as quais foram ocorrendo à medida que a propaganda boca a boca foi 

atraindo um número maior de clientes. A primeira reforma e a de 2013, mais 

recente, foram as maiores até então. As demais foram realizadas internamente 

apenas para ampliar o setor de produção, e a outra para melhorar a área de vendas. 

Os reparos são constantes e o processo de reposição também. O cuidado com o 

prédio, a qualidade, a organização, a higiene e o atendimento tem sido a marca da 

instituição ao longo dos seus 18 anos. 

 

Figura 1: Panificação Novidade, depois da reforma de 2013. 

Fonte: Panificação Novidade, 2013. 

 

A instituição foi registrada em 2000 através do contrato de 

Consolidação da Empresa Panificação Novidade LTDA. ME entre as sócias Maria 

de Lourdes Santos Resende (mãe) e Carcia Maria de Rezende Santos (filha). A 

sociedade iniciou-se em 13 de março de 2000, e o prazo de duração é 

indeterminado, cabendo, assim, a Maria de Lourdes o gerenciamento da empresa. 
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Ao longo dos anos, a empresa foi crescendo, e o número de funcionários 

consequentemente também aumentou, pois a instituição introduziu e diversificou 

suas atividades, passando a contar com confeitaria, lanchonete, café da manhã e 

jantar. Hoje, a panificação é composta por 24 funcionários, distribuídos conforme 

consta, a seguir, na tabela 2. 

Tabela 2 - Funcionário e Função. 
 

Funcionário Função 

Funcionário 1 Cozinheira 

Funcionário 2 Ajudante de cozinha 

Funcionário 3 Masseiro 

Funcionário 4 Balconista 

Funcionário 5 Atendente de lanchonete 

Funcionário 6 Forneiro 

Funcionário 7 Cilindreiro 

Funcionário 8 Pasteleiro 

Funcionário 9 Forneiro 

Funcionário 10 Auxiliar de padaria 

Funcionário 11 Masseiro 

Funcionário 12 Balconista 

Funcionário 13 Balconista 

Funcionário 14 Auxiliar de padaria 

Funcionário 15 Cozinheira 

Funcionário 16 Masseiro 

Funcionário 17 Balconista 

Funcionário 18 Auxiliar de padaria 

Funcionário 19 Cilindreiro 

Funcionário 20 Balconista 

Funcionário 21 Balconista 

Funcionário 22 Balconista 

Funcionário 23 Auxiliar de confeitaria 

Funcionário 24 Auxiliar de padaria 

Fonte: Panificação Novidade LTD, 2017. 

 
A Panificação Novidade tem caráter familiar e, nesse sentido, tem-se 

trabalhado para juntos continuarem por longos anos, produzindo e atendendo com 

excelência. Buscam-se, assim, melhorias no espaço físico, organizacional e 

humano para, cuidadosamente, garantir sua estadia por longos anos no mercado, 

mantendo a qualidade na busca diária do processo de melhoramento. O objetivo 

da instituição é a sua permanência no mercado de panificação, por isso a 

necessidade de execução do Projeto de Restruturação para tornar possível a 

estadia dessa instituição no mercado. É perceptível que o ramo de padaria está 

crescendo na cidade de Nossa Senhora da Glória, o que fica evidenciado por terem 

sido abertas, no período de intervenção e realização desta pesquisa, mais duas 

padarias nos arredores da Panificação Novidade, tornando a concorrência mais 
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acirrada. O município de Nossa Senhora da Glória dispõe, atualmente, de 23 

padarias, segundo tabela a seguir. 

Tabela 3 – Nomes das padarias do Município de Nossa Senhora da Glória. 
 

Quantidade Panificações do Município de Nossa Senhora da 
Glória 

Bairro ou Povoado 

01 Panificação Novidade LTD Bairro Novo Horizonte 

02 Panificação Menino Jesus Bairro Novo Horizonte 

03 Panificação de Sousa Bairro Novo Horizonte 

04 Panificação Empório do Pão Bairro Novo Horizonte 

05 Panificação Kpan Bairro Novo Horizonte 

06 Panificação Mulher e Marido Bairro Novo Horizonte 

07 Panificação Maná Bairro Divineia 

08 Panificação GM Bairro Centro 

09 Panificação da Praça da Prefeitura Bairro Centro 

10 Panificação do Supermercado Kbarato Bairro Centro 

11 Panificação do Supermercado Todo Dia Bairro Centro 

12 Panificação Pão de Maria Bairro Centro 

13 Panificação do Supermercado Nunes Peixoto Bairro Nova Esperança 

14 Panificação Três Irmãos Bairro Nova Esperança 

15 Panificação Dois Irmãos Conjunto Joviano Barbosa 

16 Panificação do Galo Assanhado Bairro Brasília 

17 Panificação Santa Maria Bairro Brasília 

18 Panificação ArtePan – Matriz Bairro Silos 

19 Panificação ArtePan – Filial Bairro Silos 

20 Panificação Pão Bom ou Pão de Casa Bairro Silos 

21 Panificação COHAB Conjunto COHAB 

22 Panificação da Feirinha Povoado Lagoa Bonita 

23 Panificação do Angico Povoado Angico 

Fonte: Cacia Valeria de Rezende Santos, 2017. 

Ainda segundo Zaremba (2016), a modernidade é caracterizada pela 

“clareza de suas regras, fronteiras e hierarquias, a modernidade era, pois, sólida; já 

a pós-modernidade, por sua vez, com sua organização em redes, caracteriza-se por 

sua fluidez. Inúmeras características do período moderno parecem estar em 

processo de “extinção”, uma vez que, atualmente, as regras do jogo são 

mobilidade – valorizando-se principalmente a independência –, liberdade e 

autonomia (ZAREMBA, 2016, p.10). Vale lembrar que esse novo paradigma afeta 

principalmente o mundo do trabalho. 

A instabilidade nos empregos é uma das características da pós- 

modernidade. Essa situação no universo empregatício já é notória nos Estados 

Unidos, onde 10% da população já vive a realidade do emprego temporário. O 

novo formato de emprego requer pessoas flexíveis e que saibam lidar com o novo 

mundo do trabalho. Para isso, faz-se necessário ter atitude. Para Zaremba (2016, p. 

6), “O conceito de atitude é composto por três componentes: o cognitivo, o afetivo 

e o comportamental. Para se estudar e trabalhar a formação e mudança de atitude e 

comportamento é necessário abordar os três componentes”. 
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Ainda para Zaremba, (2016, p. 10), “a pós-modernidade está embasada na 

instabilidade, imprevisibilidade, no mundo cético, que não acredita na 

objetividade da verdade, das normas e da história”. Essa modificação afetou o 

mundo do trabalho, e isso se deu principalmente através da revolução tecnológica. 

Para o estudioso, algumas profissões serão extintas devido à substituição dos 

aparatos tecnológicos, como o setor bancário, por exemplo. 

Todo esse processo de transformação do trabalho preocupa alguns autores, 

enquanto outros veem esse momento como a reinvenção do trabalho. Ainda não 

sabemos ao certo quais serão as consequências desse processo, porém não 

podemos negá-lo, haja vista que ele está ocorrendo de forma gradual na sociedade 

informatizada. Será que estamos preparados para a “reinvenção do trabalho”? O 

que ocorrerá com os trabalhadores que nem sabem o que é um projeto e não 

portam uma atitude de empreendedor? Poderemos ter um caos global? O que será 

da sociedade? Essas perguntas nos levam a refletir e identificar um ponto de 

ancoragem da proposta de ação/intervenção empreendedora. 

No Brasil, é perceptível que o sonho do emprego estatal ou numa empresa 

de renome internacional, sinônimo de estabilidade financeira e de longa carreira, 

tem dado espaço para jovens empreendedores que desejam montar seu próprio 

negócio. Para Zaremba (2016, p. 18), “Estaríamos sendo regidos por uma nova 

lógica; esta parece ser a forma encontrada por estes jovens para se sentirem donos 

de suas próprias vidas”. 

A desvalorização da experiência é também um dos problemas desse novo 

“modelo” de trabalho. A exigência agora é por pessoas jovens, que se lançam em 

projetos desafiadores e que dedicam a energia física necessária, uma vez que a 

flexibilidade é muito importante dentro desse novo modelo. 

O empreendedorismo na área de panificação adentrou com força na cidade 

de Nossa Senhora da Glória, uma vez que existem rumores de outras padarias que 

poderão ser abertas (ainda no segundo semestre de 2017). O número de 

desempregados cresce, e o povo tem procurado outras maneiras para sobrevir. O 

empreendedorismo é uma das tendências (em especial em períodos de crise); e, 

por isso, surge a necessidade de a Panificação Novidade “fechar as brechas” para 

não perder clientes e abrir a “válvula” para captar clientes. Portanto, elaboramos o 

Projeto de Restruturação, visto que a Panificação não trabalhava com projeto, 
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visão, metas e objetivos, e, consequentemente,   a partir do projeto de 

Restruturação, os objetivos, a missão, a visão e as metas foram estabelecidos. 

O objetivo geral da Panificação Novidade é oferecer à comunidade 

sertaneja pães, bolos, biscoitos, salgados, entre outros produtos, com selo de 

qualidade, preço justo e excelência de atendimento. E os específicos são: 

(a) Produzir pães e todos os demais produtos de alta qualidade, 

com o objetivo de atingir as cidades circunvizinhas, ganhando 

notoriedade e vendendo em alta escala, para permanecer funcionando e 

renovando; 

(b) Oferecer cursos para os funcionários, máquinas novas e 

investir na estrutura do prédio, produzindo o dinamismo da instituição 

e assim sua durabilidade no mercado; 

(c) Construir uma equipe que valorize o que faz e exerça sua 

função dentro dos padrões de excelência, a fim de a instituição oferecer 

à comunidade sertaneja um trabalho qualificado. 

A Missão da instituição é, portanto, produzir pães, biscoitos, bolachões, 

salgados e doces, com selo de qualidade e inovação, tornando a Novidade um 

“Patrimônio Cultural” da região sertaneja, para que o sertanejo possa reconhecer 

nesse serviço a noção de pertencimento e, com isso, identidade. A Visão da 

empresa é continuar servindo à comunidade sertaneja por longos anos, 

evidenciando o vigor da instituição através da reinvenção contínua. Os Valores da 

empresa, por sua vez, são: 

(a) Continuar fazendo da Panificação Novidade uma grande 

família; 

(b) Satisfazer ao cliente, uma vez que sem ele a panificação não 

existe; 
 
 

(c) Valorizar e respeitar o ser humano; 

(d) Manter a ética profissional; 

(e) Manter a excelência com simplicidade; 

(f) Focar em cumprir as metas, ou seja, obter resultados. 

A reestruturação é uma forma organizacional de ordenar as ações dessa 

instituição de forma coerente e perseguindo objetivos, uma vez que a permanência 

da empresa no mercado depende da abertura para o novo, bem como do processo 
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de aperfeiçoamento e da renovação. Desde o período de observação e análise da 

postura da empresa, diagnosticamos que a instituição tem facilidade para se 

renovar. A busca pelo processo de melhoramento tem conduzido a empresa ao 

diálogo com os novos produtos, com o maquinário, com os sistemas, etc., ou seja, 

com as novas tecnologias. Porém, devido à pouca escolarização formal de Maria 

de Lourdes, a instituição não trabalhava com projeto, objetivos, missão, visão e 

metas. Mesmo assim, o vasto saber da proprietária, adquirido com a experiência, 

ou seja, com sua vivência, a fez ultrapassar os perigos da falência e, assim, 

renovar por várias vezes a sua prática. Revelou-se, assim, que o saber adquirido 

através da experiência tem um papel primordial, tal como o conhecimento formal. 
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Capítulo 3 

 
O ato de empreender requer atitude, desprendimento, inovação e, 

principalmente, planejamento, ou seja, plano de negócio. Organizar as ações faz 

parte dos empreendedores que anseiam que seu empreendimento realmente se 

consolide no mercado. Por isso, faz-se necessária a pesquisa de campo (sobre o 

negócio, a Panificação Novidade) para, em seguida, concretizar a ideia ou o plano 

de intervenção. O mercado local precisa ser levado em conta, pois, do contrário, a 

empresa corre risco, este que é um dos dilemas do empresário. Por conseguinte, 

quanto mais diminuímos a possibilidade de falência, melhor. 

Empreendimento diverge do ato de criar um negócio, empreender é para 

além de um comércio. Segundo Rodrigues (2016, p. 17): 

São muitas as definições de empreendedorismo, mas a sua 

essência pode ser resumida num conjunto de aspecto culturais, 

atitudes, metodologias, mecanismo de estímulo e ambientes 

articulados com o objetivo comum de facilitar a concretização 

de ciclos de sonho (...) implementação e aceleração de novas 

realidades organizacionais, geradoras de valor acrescentado. 

 

Pensar em empreendedorismo dentro dessa perspectiva é o mesmo que 

falar de inovação, ou seja, oferecer ao mercado algo novo ou personalizado. É 

perceber a angústia, a necessidade e os anseios da sociedade; essa sensibilidade é 

fundamental para criar algo novo que se identifique com públicos novos. Esse 

diferencial é a grande chave da questão, mas, para que a porta se abra, faz-se 

necessária a chave certa. Assim, há muitos negócios, mas poucos 

empreendimentos, conforme explicita a estudiosa em tela: 

(...) o empreendedorismo é definido como uma capacidade de 

agir de forma voluntária, dinâmica e determinada perante uma 

realidade sendo que o principal objetivo é a mudança. Ao ato  

de empreender está necessariamente associado o termo 

inovação. Todo empreendedor consegue detectar no mercado 

uma oportunidade de inovação e está competência advém de 

uma boa visão de mercado. (RODRIGUES, 2016, p. 16) 

O empreendedorismo em tempo de crise se torna uma necessidade, pois a 

falta de emprego faz com que as pessoas se arrisquem. Mas como se arriscar em 

um mercado desconhecido e sem nenhuma instrução? A falta de orientação e 

formação faz com que um número significativo de pequenos e microempresários, 

a curto ou longo prazo, feche as portas. Negar o conhecimento do 
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empreendedorismo é reduzir o sucesso de tantos empreendedores que poderiam 

dar certo. 

Nesse contexto, o empreendedorismo e a educação deveriam andar 

aliançadas na proposta de construção do conhecimento. Ainda para Rodrigues 

(2016, p. 19): 

A capacidade para empreender não é um dom inato ou  natural, 

é necessário cultivá-lo, alimentá-lo para que este se vá 

desenvolvendo ao longo dos vários ciclos de vida. Uma boa 

forma de cultivar e incentivar ao empreendedorismo possa 

incontornavelmente pela educação e necessariamente pela 

escola. 

Assim, educação empreendedora surge como uma possibilidade de 

transformação nessa realidade. Para Lopes (2010, p. 18), “Essa preocupação com 

o empreendedorismo (...) traz uma perspectiva que transcende a das áreas 

funcionais de um negócio e o obriga a um exame mais abrangente e integral tanto 

do empreendedor que cria e transforma organizações quanto da própria 

sociedade”. Complementando ainda que: 

No contexto da sociedade moderna e do conhecimento, 

percebeu-se a introdução de novos termos como empreendedor, 

empreendedorismo, administração e economia empreendedora. 

Peter Drucker (1986) teria cunhado o anglismo 

“entrepreneurship” – empreendendedorismo – para denominar 

esse novo arranjo dos agentes econômicos que reformulou o 

papel exercido dos anos 1970/1980, quando a geração de novos 

postos de trabalho deveu-se mais à vitalidade das pequenas e 

médias empresas, a figura do empreendedor passou a ocupar o 

centro dos debates sobre como fomentar o desenvolvimento 

econômico dos países. (LOPES, 2010, p. 18) 

Para ser um empreendedor, fazem-se necessárias a intuição, a perspicácia, 

a perseverança, a intencionalidade, a criatividade. É claro que o sucesso de um 

empreendimento não depende somente de fatores internos, mas também de 

externos. Logo, é preciso que todos os aspectos sejam minunciosamente estudados 

para, assim, poder se montar um negócio, pois, segundo Isenberg (2010), deve ser 

considerado um conjunto, o qual é composto por “políticas públicas, capital 

financeiro, cultura, instituições-profissões de suporte, recursos humanos e 

mercados”. 

O grande potencial do empreendedor está em medir os riscos e tomar as 

decisões com prudência. Essa tomada de decisão deve ser baseada no estudo de 

território e não de forma aleatória. A pesquisa sobre o estado do mercado local é 
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importante, e, sendo assim, o empreendedor tem de ter uma visão ampliada para 

saber quando precisa se renovar para ganhar forças e vitalidade, tendo como 

objetivo voar mais alto e vivenciar experiências novas. A construção do 

conhecimento dentro dessa perspectiva é muito importante, tal como o 

desprendimento. Esse equilíbrio fará com que o sucesso seja apenas uma das 

consequências de uma estrutura bem firmada. 

3.1 Resultado inicial da Intervenção 

A intervenção na Panificação Novidade ocorreu após pesquisa de campo 

(descrita no capítulo anterior). A partir daí, foram montadas as palestras e as 

orientações, para que os conteúdos ministrados atendessem à demanda tanto a 

curto quanto a longo prazo. A equipe da Panificação Novidade foi observada 

durante aproximadamente três meses. Nesse período, constatamos algumas 

mudanças na rotina da empresa, entre as quais destacamos: 

1 Novos produtos; 

2 Degustação para os clientes; 

3 O uso de sapato fechado ou sandália para trabalhar, abolindo as havaianas; 

4 O uso de calça, abolindo o short no ambiente de trabalho; 

5 O cuidado com a higiene do rosto, não atender o cliente suado ou mal 

apresentado; 

6 O zelo na hora de descer os pães e o uso de luvas na hora de arrumar os 

pães; 

7 A melhoria do atendimento, mas ainda não ao nível esperado; 

8 A diminuição dos conflitos internos. 

Nem todas as metas foram alcançadas, mas a mudança – de hábitos, de 

costumes, de valores, etc. – é um processo, e acreditamos que, gradualmente, por 

meio de consultoria e palestras, e por intermédio da educação permanente dos 

funcionários, isso ocorrerá. Assim, vejamos o que ainda necessita de mudanças: 

1. A empresa concede os equipamentos de proteção individual, e os 

funcionários da produção desprezam alguns deles, tais como: os óculos 

de segurança, a máscara e o tapa ouvido. Será necessário capacitá-los 

sobre a importância do uso contínuo desse material, evidenciando que 

são equipamentos importantes para a saúde deles mesmos – ou seja, 

para a saúde do trabalhador; 
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2. Manter as mesas sempre limpas; 

3. Melhorar o atendimento, manter o sorriso no rosto e um semblante 

disposto a servir; 

4. Controlar mais as conversas desnecessárias no ambiente de 

atendimento ao consumidor; 

5. Trabalhar mais unidos – isto é, enfatizando a cooperação e a 

interdependência no local de trabalho; 

6. Fabricar mais novidades – diversificando, assim, os produtos para 

novos públicos consumidores. 

Os itens expostos acima demonstram que os resultados esperados estão 

ocorrendo gradualmente. Para maiores transformações, há a necessidade de manter 

o projeto em funcionamento para conceder à equipe da Panificação Novidade 

outros conhecimentos. Nem todos os setores conseguiram fabricar um produto que 

realmente os clientes aprovassem, mas a tentativa de procurar algo novo já foi o 

início do processo de mudança. O setor de salgados, formado pelos funcionários 

Décio e Wilson, não teve aprovação de nenhum dos novos produtos, porém o 

caminho é esse, e será investindo, ousando e inovando que certamente a dupla de 

salgadeiros encontrará um produto chave que os clientes aprovam. 

No atendimento, ocorreram algumas mudanças que consideramos 

importantes, porém ainda precisam melhorar mais, mas não podemos negar os 

ajustes já realizados. 

O setor da padaria também não produziu muitas novidades, mas o que 

conseguiu fazer foi aprovado pelos clientes. Mesmo assim, faz-se necessário que 

biscoitos e bolachões novos venham a ser criados. 

Verificamos ainda que as confeiteiras, Viviane e Ana Valéria, e as 

cozinheiras, Ana Paula e Valdicleide, destacaram-se no primeiro semestre de 

2017, pois apresentaram novidades que deram certo e dinamizaram a empresa, 

atraindo mais clientes e mantendo clientes antigos. Na tabela abaixo, é possível 

observar os produtos do departamento de confeiteiras e cozinheiras em detrimento 

dos demais, principalmente os das confeiteiras. 
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Tabela 4 – Novidades realizadas por cada setor da Panificação Novidade. 
 

Tabela de novidades em cada setor 

Atendimento Confeitaria Padaria Cozinheira Salgados 

Melhoramento no 
atendimento 

Pão Fit Pães doces 
diferenciados 

Sopa de abóbora Biscoito- 
casadinha 

Degustação com os 
clientes 

Sorvete de 
Casquinha 

Paes folheados doces Cuscuz 
nordestino 

Salgados 
diferentes 

Cuidado com a limpeza 
das mesas melhorou 40% 

Torta de Leite 
Ninho 

Rosquinhas  Bolo de 
bacalhau 

O uso de calças, sapato 

ou sandália 

Sobremesa – 

Mouse de Leite 
e Ninho 

   

Melhoramento na 
arrumação do balcão 

Pudim de coco    

 Bolo Pega- 
Marido 

   

 Bolo Pamonha    

 Mono de 
chocolate 

   

 Manjar    

 Melhoramento 

na apresentação 
das tortas 

   

Fonte: Cacia Valeria de Rezende Santos, 2017. 

Trata-se de um passo importante rumo à mudança pela equipe da 

Panificação Novidade, com a inovação dos produtos e serviços. A busca por um 

atendimento diferenciado, bem como os produtos e o ambiente organizado tornam 

a Novidade uma padaria que oferece um serviço que se destaca das demais. Isso a 

torna única, entre as 24 padarias existentes na cidade. Por isso é tão importante 

manter as metas atingidas e as ações a serem cumpridas para continuar se 

diferenciando. 

Tabela 5 – Metas Permanentes. 
 

Metas a serem cumpridas e ações permanentes 

Atendimento Confeitaria Padaria Cozinheira Salgados 

Melhoramento no 
atendimento 

Tortas novas Pães diferentes Sopa de batata 
doce 

Torta salgada 

Degustação com os 

clientes 

Sobremesas 

diferentes 

Biscoitos 

diferentes 

Constância no 

sabor e 

cozimento dos 
alimentos 

Salgados 

diferentes 

Cuidado com a limpeza 

das mesas e do próprio 
estabelecimento 

Manter o ponto 

ideal das tortas e 
doces fabricados 

Bolachões 

diferentes 
 Pão de batata 

com patê 

Melhoramento na 

arrumação do balcão 

Doces finos para 

ornamentar o balcão 
de tortas 

  Pães integrais 

diferentes 

 Salada de frutas   Biscoitos 
diferentes 

Fonte: Cacia Valeria de Rezende Santos, 2017. 

As ações permanentes dizem respeito ao cuidado que se deve ter com o 

atendimento, com a qualidade dos produtos e com o ambiente da empresa. Esses 
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três aspectos são os pilares para uma empresa se solidificar e permanecer por 

muitos anos no mercado. Assim, todo rigor e zelo se fazem necessários, uma vez 

que a função de um “pilar” é segurar o peso da estrutura, tal qual o atendimento, 

os produtos e o ambiente. 
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Considerações Finais 

 

O projeto tem como objetivo melhorar o funcionamento da Panificação 

Novidade e conduzi-la ao processo de aprimoramento contínuo. Com efeito, é 

esperado que a empresa continue oferecendo aos funcionários cursos de 

aprimoramento, bem como investindo na qualidade dos serviços prestados à 

comunidade sertaneja, assim como na inovação dos produtos e na organização do 

ambiente. Além disso, sabe-se que a panificação anterior, que funcionava onde é 

hoje o ponto da Panificação Novidade, faliu devido à concorrência e à falta de 

inovação. Por isso, faz-se necessário acompanhar de perto o processo de mudança 

da sociedade e as novas demandas da sociedade. 

Foram realizadas palestras de cunho reflexivo e de construção de 

conhecimento, as quais tinham por função fermentar a necessidade das metas, e 

foi isso que ocorreu nesse momento vivencial. Percebendo as falhas por setor e a 

carência de “novidades”, para fazer jus ao nome da instituição, o setor de 

salgados, de confeitaria, de padaria e de comida nordestina foram desafiados a se 

renovar, criando produtos novos, para burlar a crise e continuar vendendo na 

mesma proporção que outrora, uma vez que a crise brasileira atingiu todos os 

setores, inclusive o de “padaria”. 

Através do Projeto de Reestruturação, a “família Novidade” recebeu as 

instruções conforme os saberes adquiridos no curso de Pós-Graduação em 

Educação Empreendedora, com o objetivo de fechar as brechas existentes na 

empresa e, assim, garantir sua durabilidade no mercado. Para isso, a apresentação 

do projeto de melhoramento no funcionamento da instituição foi de suma 

importância, assim como os cursos ministrados e o processo de coordenação dos 

resultados de cada setor, de acordo com a meta estabelecida. 

Empreender é para além de um negócio. É ter visão de futuro e 

determinação para perseverar e continuar acreditando na empresa. É romper com 

os obstáculos e investir com consciência e responsabilidade. A Panificação 

Novidade é um empreendimento que deu certo e tem feito a diferença. Maria de 

Lourdes Santos Resende tem “visão de águia”
5
 e sempre renova a empresa, 

procurando o que há de mais moderno na área de panificação. Esse investimento 
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tem feito com que a instituição permaneça no mercado por longos anos, além de 

trazer credibilidade através da organização, da limpeza e da qualidade dos 

produtos, bem como do atendimento. 

O curso de Especialização em Educação Empreendedora foi, é e será de 

extrema importância para minha vida pessoal e profissional. O saber apreendido 

com as disciplinas alongou o meu olhar e abriu o meu entendimento para perceber 

a necessidade de um projeto de vida e de negócio. A organização das nossas 

atitudes gera resultados melhores. Saber gerenciar a vida é o primeiro passo de um 

empreendedor. Nesse sentido, o aprendizado adquirido por meio das disciplinas e 

nos fóruns foi importante para meu projeto de vida; além disso, pude contribuir 

com a Panificação Novidade, empresa que financiou meus estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Visão do alto, ou seja, ampliada. 
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