
Em busca da melhor 
padaria de São Paulo

Apresenta



 A
s 

im
ag

en
s 

u
ti

liz
ad

as
 n

es
ta

 p
ro

po
st

a 
fo

ra
m

 p
es

q
u

is
ad

as
 n

a 
w

eb
 p

ar
a 

ilu
st

ra
r 

o
 m

el
h

o
r 

d
o

 u
n

iv
er

so
 d

as
 P

ad
o

ca
s 



ÍNDICE

l O que é Padocaria 4
l O concurso 7
l Categorias 9
l Prêmios especiais 17
l Padocando 19
l Premiação 22
l Como padocar 25
l Quem padoca 29



O QUE É
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Londres tem os pubs. 
Paris é capital dos bistrôs. 

São Paulo é a cidade das padarias. 

O QUE É PADOCARIA SP
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Fontes:     
*Abip (Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria) 2018 
**Sindipan (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo) 2020

7O.523 
Padarias  
no Brasil*

14.O4O  
Padarias no  

Estado de São Paulo*

5.OOO  
Padarias na  

Grande São Paulo**
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Somos um projeto de valorização da história, 
da cultura, dos produtos, dos serviços e dos 

profissionais das padarias de São Paulo.

OBJETIVO

O Padocaria SP quer levar os próprios 
paulistanos a redescobrirem e elegerem as 

melhores padarias de São Paulo.

PADOCARIA SP
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O CONCURSO 
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Por meio do voto popular e de um júri composto 
por especialistas em gastronomia e conhecedores 
da cidade, vamos eleger as melhores padarias de 
São Paulo, em diversas categorias.

O CONCURSO
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CATEGORIAS
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Melhor Pão na Chapa

Melhor Sanduba

Melhor Chapeiro Melhor Serviço de Frios Melhor Pãozinho

Melhor Cafezinho

Melhor Doce



MELHOR PÃO NA CHAPA
Mais torradinho ou mais molhadinho?  

Requeijão na entrada ou na saída? 
Vamos mostrar em qual padaria é servido  

o mais caprichado pão com manteiga  
na chapa de São Paulo.
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MELHOR SANDUBA
Bauru, misto quente, salame com provolone, 

americano, pão com ovo... são muitas as opções 
disponíveis para aquela pausa no lanche a 

qualquer hora do dia. Vamos apresentar a padaria 
que tem a melhor seleção de sandubas da cidade.
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MELHOR CHAPEIRO
Não basta fazer o melhor pão na chapa nem o 

melhor sanduba da cidade. Tem que ser gente boa, 
caprichar na limpeza do balcão e ter vocação  

para a missão. É por isso que vamos encontrar  
o melhor chapeiro de São Paulo.
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MELHOR SERVIÇO DE FRIOS
Fatias finas ou mais espessas. Variedade. 

Exposição. Relação entre preço e qualidade. 
Embalagem. Eis os elementos que nos ajudam  

a apontar a padaria que tem o melhor  
serviço de frios de São Paulo.
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MELHOR DOCE
Carolina, sonho, bomba de chocolate, tortinha  
de morango. São muitas as delícias açucaradas  
que fisgam nosso apetite no balcão da padoca.  

Vamos mostrar qual delas prepara  
o melhor doce de São Paulo.
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MELHOR CAFEZINHO
Temperatura correta, equilíbrio e frescor são alguns 

dos predicados de um bom cafezinho raiz.  
Vamos descobrir em qual padaria está o melhor 

cafezinho de São Paulo.
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MELHOR PÃOZINHO
Mais claro ou mais escurinho. Aerado ou fofinho. 
Quando o assunto é o pãozinho, cada paulistano  

tem a sua preferência mas nenhum abre mão da casca 
crocante e do miolo saboroso. Vamos apresentar  

a padaria que assa o melhor pãozinho de São Paulo.
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PRÊMIOS
ESPECIAIS
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PRÊMIOS ESPECIAIS
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Melhor padoca da: 

  Zona Norte      Zona Leste       Zona Sul      

  Zona Oeste      Região central

 Melhor Padaria  
de São Paulo
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PADOCANDO
Como será feita a eleição

[ Fase I . Fase II ]



PADOCANDO . FASE I
Voto popular em cada uma das categorias:

l  Pão na Chapa  
l  Sanduba
l  Chapeiro  

l  Serviço de Frios
l  Doce  

l  Cafezinho 
 l  Pãozinho

Via plataforma  
www.padocariasp.com.br

Período: Maio e Junho de 2021
Apuração: Julho de 2021
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Apresenta

PARTICIPE DO 
CONCURSO  

MAIS GOSTOSO  
DA CIDADE!



Apresenta

PARTICIPE DO 
CONCURSO  

MAIS GOSTOSO  
DA CIDADE!
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PADOCANDO . FASE II
Prêmios especiais:

Voto popular e voto do júri

25 padarias finalistas, sendo 5 de cada região:

l  Zona Norte   l  Zona Leste   l  Zona Sul
l  Zona Oeste   l  Região Central

Via plataforma  
www.padocariasp.com.br

Período: Agosto de 2021
Apuração: Setembro de 2021
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PREMIAÇÃO
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No encerramento o Padocaria SP 2021 
vamos realizar um evento para convidados, 
patrocinadores e imprensa, com a presença  
de representantes das 25 padarias finalistas  
(5 de cada região), no qual anunciaremos  

os vencedores de cada categoria, dos prêmios 
especiais e revelaremos qual é  

A MELHOR PADARIA DE SÃO PAULO

 
 
 

Data: 21 de setembro de 2021

PREMIAÇÃO
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Durante o evento teremos:

l  workshop sobre pão
l  masterclass sobre frios e queijos
l  degustação comentada de cafés

l  ativação das marcas patrocinadoras
l  anúncio das novidades para 2022

PREMIAÇÃO



COMO PADOCAR
Sua marca presente  
no PadocariaSP

Apresenta
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COMO PADOCAR
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Nas padocas

l  inserção de marcas no  
enxoval das padarias



Apresenta

PARTICIPE DO CONCURSO  MAIS GOSTOSO  DA CIDADE!

COMO PADOCAR
No mundo digital

l  no site
l  nas redes sociais
l  na mídia
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COTAS DE 
PARTICIPAÇÃO

VOTE!

padocaria.com.br

NAMING RIGHTS COTA OURO COTA APOIO

Lorem ipsum l

Monomon l

Lorem combos 1 combo

Monomon l

Lorem ipsum l

Monomon l

Lorem ipsum l

Monomon l

Lorem ipsum l

Monomon l

Lorem video 5’ (aprox.)

Investimento R$ XXX.XXX R$ XXX.XXX R$ XX.XXX

* Vai vender que nem pão quentinho lorem ipsum monomon...
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QUEM PADOCA
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Eduardo Maya

l  Gastrônomo formado pela Le Cordon Bleu (Canadá)
l  É idealizador e curador do Projeto Aproxima, movimento  

de divulgação e valorização da gastronomia mineira
l  É proprietário do Centro Culinário Eduardo Maya  

(Belo Horizonte) há vinte anos
l  É sócio do projeto Vida de Boteco
l  Foi gestor da cozinha escola Nestlé Mercado Central  

de Belo Horizonte
l  Foi criador do Festival Comida di Buteco
l  Foi palestrante no Madrid Fusión 2013

@eduardosmaya
projetoaproxima.com.br



Miguel Icassatti

l  Jornalista
l  É colunista de “Cultura de Boteco” na rádio Band News FM
l  É autor do blog “Boteclando” no UOL
l  É sócio-diretor da Revista GULA
l  Co-curador do Mondial de La Bière e Festival Path 2019 
l  É correspondente no Brasil da Revista de Vinhos (Portugal)
l  Foi crítico de bares das revistas Playboy e Veja São Paulo
l  Foi editor-assistente e um dos fundadores do caderno “Paladar”, do jornal O Estado de S. Paulo
l  Foi editor dos guias Veja Comer & Beber em 18 regiões brasileiras
l  Foi editor-chefe do Projeto Abril na Copa (Placar e Veja) e da revista Men’s Health Brasil

@spculturadeboteco
culturadeboteco.com.br

QUEM PADOCA
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VAMOS PADOCAR? OBRIGADO!

Contatos

Eduardo Maya
Miguel Icassatti
(11) 98141-4670

#padocariasp
#vamospadocar
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