
A AltA gAstronomiA 
chegA às pAdAriAs

CARREIRA  por Larissa Souza

foodservicenews / 201132

Chef boulanger ajuda vertente tradicional da gastronomia 
a ressurgir com mais charme e qualidade

Rogério Shimura é dono do 
sétimo melhor pão do mundo 
e mostra como a profissão de 
chef boulanger é reconhecida
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Omeu pão é o sétimo melhor do mundo”, é o 
que afirma Rogério Shimura, o chef boulan-
ger dos renomados restaurantes D.O.M [séti-

mo colocado no ranking dos melhores restaurantes do 
mundo, segundo revista britânica Restaurant] e Dalva 
e Dito, todos os dois do chef Alex Atala. Shimura e 
Atala são sócios da padaria “Em nome do pão”, onde 
são produzidos mais de dez toneladas de pães por 
mês. O diferencial, além da alta qualidade dos pro-
dutos, é o fato da equipe só trabalhar com pães arte-
sanais, porém com volume de produtos industriais.

Shimura é apaixonado por sua profissão, o interesse 
pelo área surgiu com a forte influência da família que 
sempre atuou no setor alimentício. O negócio, que antes 
era apenas visto como rentável, passou a ser uma ativi-
dade prazerosa. “A minha família viu como era uma boa 
sacada o ramo de padarias e resolveu investir nisso. Em 
1994, meu pai já tinha duas padarias. O nosso intuito, 
naquela época, era comprar padarias que estavam em 
baixa, reformar e depois vender. Hoje, isso é uma paixão 
para mim e faço com a maior qualidade possível”, conta.

Em 1999 Shimura foi para a França, o berço da pani-
ficação, buscar uma especialização na área e se preparar 
para o mercado competitivo. A partir de então seu pensa-
mento diante da padaria mudou e, por consequência, sua 
imagem como chef boulanger foi consolidada. Este título 
veio para dar certo charme, credibilidade e até status aos 
padeiros que fazem parte da alta gastronomia. 

No ano seguinte, o chef voltou para o Brasil e começou a 
por em prática tudo que havia aprendido. Shimura criou um 
fondue de pão, inscreveu a receita em um concurso e o seu 
bom desempenho na competição impulsionou sua carrei-
ra. Logo em seguida, o chef foi chamado para participar de 
quadros de culinária em diversos programas para o público 
feminino. “Quando eu estava na França fui jantar em um 
restaurante e vi a dona do estabelecimento preparando algo 
diferente. Resolvi conversar com ela a respeito daquela mis-
tura de fondue com queijo. Ela pegou um guardanapo, es-
creveu a fórmula e entregou para mim. Quando eu cheguei 
no Brasil, comecei a fazer testes para adequar os queijos 
que, na época, a gente não tinha aqui”, relembra. 

No ano de 2005 o chef boulanger foi chamado para 
ministrar uma aula no projeto “Cozinheiro Cidadão”, da 
comunidade do Jaguaré, que forma auxiliares de cozinha. 
Após receber um feedback positivo do coordenador e um 
grande carinho das alunas, resolveu investir nessa área. 
Atualmente, ele dá aula no curso de gastronomia, módu-
lo panificação, da Universidade Anhembi Morumbi.

Uma parceria de sucesso

O convite para trabalhar com Alex Atala, partiu do 
próprio chef, em janeiro de 2009. Shimura dava au-
las na Anhembi Morumbi e Atala precisava de alguém 
para fazer consultoria da sua padaria, que fornecia pro-
dutos para o D.O.M e Dalva e Dito. A ideia inicial era 
que Shimura atuasse na função apenas durante dois 
meses. Porém, seu ótimo trabalho agradou ao chef que 
resolveu montar uma padaria com o boulanger. Hoje, a 
“Em nome do pão” fornece pães para diversos restau-
rantes renomados, como Fasano e Tre Bicchieri. 

O trabalho dos chefs funciona com muita sintonia. 
Toda vez que Atala desenvolve um novo cardápio, ele 
conversa com Shimura antes. A partir de então, é feito 
um estudo e novos pães são apresentados. Foi com es-
forços como esse que o restaurante entrou para a lista 
dos melhores restaurantes do mundo. “É um trabalho 
de formiguinha que foi feito em conjunto, uma pessoa 
só não é capaz de fazer. Somos uma equipe que trabalha 
junto para desenvolver as melhores receitas e formula-
ções que o cliente pode encontrar aqui no Brasil. Fazer 
parte dessa equipe me engrandece muito”, afirma.

Segundo o chef boulanger, a profissão de padeiro está 
ressurgindo. Apesar de muitos acharem que padaria é coi-
sa para homem, a equipe do chef é toda composta por mu-
lheres, em um total de dez profissionais. “As minhas padei-
ras fazem mestrado e pós-graduação, o que eu prezo é que 
nunca parem de estudar. Elas aprendem o que é a padaria 
antiga, a trabalhar com fermentações e misturas diferen-
tes. Só assim se consegue um bom resultado no pão”, diz.

E os bons resultados também vêm com a ajuda de um 
ingrediente que não pode faltar na cozinha de Shimura, 
o levain, fermento cultivado há 160 anos. “O levain vai 
te dar muito sabor. Existe uma geladeira de 2,5m por 
2,5m só para ele, trancado a sete chaves”, revela. 

De acordo com o chef, o segredo do seu sucesso é a per-
sistência e amor pelo o que faz, só assim é possível se desta-
car diante tamanha competição do mercado de trabalho. Ele 
mesmo confessa que o seu primeiro pão era impossível de 
ser consumido. “A prática que traz a perfeição. Se alguém 
jogasse na parede o primeiro pão que fiz com meu pai, não 
seria necessário nem de marreta para tirar o reboco. Hoje, 
graças a Deus, sai pão. É questão de persistência”, fala.

Hoje, Shimura tem o seu próprio programa de tele-
visão, “A Confeitaria”, no canal Bem Simples, da FOX, 
apresentado por ele e mais cinco jovens confeiteiros. A 
segunda temporada do programa começou a ser veicu-
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“A prática que traz a perfeição. Se alguém jogasse na  
parede o primeiro pão que fiz com meu pai, não seria 
necessário nem de marreta para tirar o reboco. Hoje, 
graças a Deus, sai pão. É questão de persistência”
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De acordo com Bergamo, para conseguir um conhe-
cimento específico é necessário fazer cursos na área 
de interesse do profissional, afinal a universidade os 
forma como generalistas. “Eu sempre falo com os alu-
nos, se você quer ser um padeiro ou um boulanger, 
ou se você quer ser um confeiteiro ou um pâtissier 
[palavra em francês para confeiteiro], precisa sim fa-
zer outros cursos. Sair do Brasil é importante, pois 
ajuda inclusive na vida pessoal das pessoas, abre a 
cabeça para novas ideias e possibilidades. Existindo 
essa oportunidade é um diferencial”, afirma.

O coordenador também dá dicas para o estudante 
que optou por seguir carreira na área de panificação. 
Para ele, é necessário fazer um bom estágio e estar 
antenado com as novidades do mercado. “A faculdade 
não é a formação completa para o aluno. Se ele quer 
seguir com a profissão boulanger, o mais interessante 
é procurar um bom estágio nessa área, uma padaria, 
uma boulangerie, para aprender outras técnicas que a 
gente não conseguiu passar com o módulo de panifi-
cação, durante um semestre do curso. E claro, sempre 
se manter atualizado, frequentando feiras, congressos 
e, principalmente, a FIPAN (Feira Internacional da 
Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de 
Alimentos), a mais importante do Brasil”, conclui. •
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lada no dia 1° de maio. “Eu faço TV desde 2000, mas o 
friozinho na barriga do primeiro programa, é o mesmo 
de hoje. Porém, eu aprendi a controlar isso”, conclui.

Com a palavra, 
o coordenador

“Há cinco anos havia um preconceito muito grande com a 
gastronomia, ninguém tinha muito respeito pela área. Hoje, 
a situação está mudando”, é o que revela Marcelo Bergamo, 
coordenador do curso de gastronomia da Universidade Me-
todista de São Paulo. Segundo Bergamo, essa mudança de 
perspectiva se deve aos cursos de gastronomia e a mídia que 
estão abordando, cada vez mais, sobre a profissão.

Hoje, a profissão de chef de cozinha está ganhando espa-
ço e recebendo influências de outras culturas. As próprias 
nomeações de cargos são dadas em outras línguas para ga-
nhar mais credibilidade. De acordo com Bergamo, boulan-
ger é uma palavra francesa que designa padeiro. “Ele é um 
padeiro também, mas estamos usando uma nomenclatura 
de uma outra língua. O que acaba trazendo um certo char-
me, um pouco de status, mas é a mesma coisa”, explica.

Bergamo explica também que não existe diploma 
para ser chef, após a conclusão do curso de gastrono-
mia o profissional será cozinheiro, porém os anos de 
prática e especializações lhe dão a posição de chef. 
“Quando você denomina alguém como chef, é possível 
saber a posição dele dentro 
da cozinha, da padaria ou da 
confeitaria. Ele é um profis-
sional que está em um cargo 
mais elevado em relação aos 
outros e que, teoricamente, 
tenha mais conhecimento e 
experiência”, revela.

A busca por especializa-
ções é imposta não só pelo 
mercado de trabalho, mas 
pela própria sociedade que, 
segundo o coordenador Ber-
gamo, está cada vez mais exi-
gente. “Antes o público leigo 
só conhecia pãozinho francês 
e baguete, agora as pessoas 
já conhecem os pães que são 
diferenciados, com nozes, 
frutas secas, tomate seco, uva 
passa e fermentação natural. 
As pessoas estão procuran-
do novos produtos, como o 
mercado procura proporcio-
nar isso aos clientes, existe a 
exigência que o profissional 
saiba e entenda mais. Assim é 
possível suprir esse mercado 
gourmet”, aponta.

Marcelo Bergamo coordena o 
curso de gastronomia e acredita 

que a profissão tem tudo para 
dar certo e o mercado gerar lucros


