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1. CAPITULO 1- INTRODU~AO 

1.1. Apresenta~o 

Qual o papel de urn engenheiro de alimentos como consultor para 

industrias de alimentos visando a satisfa9ao do consumidor fmal. 

A industria produtora de generos alimenticios e bebidas representa urn 

setor importante da economia do pais. No entanto, e urn setor variado, 

caracterizado pela existencia de empresas muito diferentes quanto ao tamanho, 

capital, n-umero de empregados e valor agregado dos produtos que elaboram, 

operando nos mercados intemo, extemo ou em ambos. Geralmente, uma 

porcentagem importante das maiores companhias sao estrangeiras, elaboram 

produtos agricolas de origem nacional (produzidos em grandes fazendas ou 

granjas ), utilizam plantas e equipamentos modemos, empregam mao de obra 

especializada, tern dentro de sua propria companhia suas pr6prias instala9oes 

de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade. No entanto, as 

pequenas e medias industrias nao tern em suas plantas servi90S de COntrole de 

qualidade nero tampouco os meios para pagar por esses servi9os. Nao se 

conhecem os metodos reais de elabora9ao que utilizam, nem as tecnicas 

economicas associadas nem as limita9oes administrativas que enfrentam. Nao 

se pode analisar de forma precisa a import:ancia que fazem para a economia, 

em termos de constituir mercado para os produtores agricolas locais, gera9ao 

de empregos e o valor agregado, mas esta contribui9ao e importante devido a 

sua quantidade, produ9ao de alimentos para a maioria da popula9ao local e a 

tendencia habitual de processar produtos basicos cultivados em sua regiao.(l3) 

Devido a empresas maiores compreenderem melhor os principios 

cientificos e tecnicos em que se baseam as tecnologias utilizadas e terem a 
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capacidade tecnica e os recursos financeiros para absorverem os profissionais 

encarregados de proporcionar servi~os de pesquisa e assistencia tecnica para 

defmir adequadamente os problemas percebidos, tern ocasionado que os 

profissionais da area de alimentos tenham pouco ou nenhum contato com as 

empresas alimenticias de pequeno porte e portanto nenhuma oportunidade de 

familiarizar-se com OS metodos tradicionais de produ~ao de alimentos, nem 

tampouco de realizar investiga~oes especificas destinadas a melhora-los. Isto 

significa que a maior parte de fabrica~ao tradicional de alimentos se 

desenvolve mediante a introdu~ao isolada de equipamentos novos, pelos 

gerentes e proprietarios sem experiencia no assunto, ao inves de faze-lo 

mediante uma analise sistematica continua, tendendo a identifica~ao de 

problemas, experimenta~ao e avalia~ao de metodos com a participa~ao de 

profissionais especializados.( 13) 

Carente de pessoal tecnico e de capital, a pequena empresa alimenticia 

nao pode definir suas necessidades nem pode fazer uso dos conselhos 

recebidos. Existe a necessidade de que os profissionais se comuniquem 

diretamente com os fabricantes, e lhes ajudem a especificar seus problemas e 

necessidades e trabalhem com eles dentro das limita~oes de suas empresas, 

para sugerir, testar e efetuar melhorias.(13) 

Esta oportunidade de mercado abriu caminho para profissionais do 

ramo, engenheiros de alimentos, atuarem como consultores para pequenas 

empresas, de modo que a carga horaria nao precisa ser integral, possibilitando 

ao profissional atender outras empresas e ao mesmo tempo o investimento 

efetuado pela empresa nao chega a ser oneroso. 
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1.2. Objetivo Geral 

Caracterizar as necessidades das empresas com rela~ao ao trabalho 

desenvolvido pelo profissional em rela~ao as tendencias de mercado. 

Segundo Tubino, nas duas Ultimas decadas ocorreram profundas 

mudan~as nos sistemas produtivos. A globaliza~ao da economia, acirrando a 

concorrencia, e a inova~ao tecnol6gica, propondo novas formas de fabrica~ao 

e comunica~ao, for~am as empresas a repensar sua estrutura de produ~ao. 

As pequenas empresas familiares se caracterizam, geralmente, porter 

recursos de capital muito limitados; tanto sua aquisi~ao total de materias 

primas, como suas produ~oes sao pequenas, em compara~ao ao total do 

mercado e portanto nao podem influenciar ou controlar os pre~os que pagam 

pelas materias primas nem tampouco pelos pre~os de venda de seus produtos 

normais no mercado geral. Portanto a margem de lucro e pequena, e a maioria 

de seus objetivos se baseia em manter baixos os custos de produ~ao e alto o 

volume de produ~ao. Uma empresa pequena pode obter bene:ficios se a escala 

de produ~ao aumenta, mas essa produ~ao maior deve ser comercializada. 

Poderia ser necessario diversificar, em vez de expandir urn so produto. Esta 

diversifica~ao pode ajudar tambem a superar os problemas ocasionados pelo 

carater sazonat de alguns produtos alimenticios. .E importante tembrar que 

nenhum aspecto de urn neg6cio pode ser separado do resto. A opera~ao de 

uma empresa pode ser entendida sempre como urn conjunto de sistemas inter 

relacionados.(l3) 

0 aperfei~oamento dos processos de elabora~ao em uma pequena 

empresa nao e uma tarefa tecno16gica ou de engenharia que possa realizar-se 

isoladamente dos demais aspectos da empresa. Para assegurar que haja 

suficiente materia prima e necessario realizar uma opera~ao de planejamento 
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da produ9ao. Alem do que, nao basta simplesmente planejar a existencia de 

materia prima, e necessario efetuar uma compra, atividade que significa 

interagir com os fomecedores. Tambem sera necessario ter em conta o que 

vern a seguir da produ9ao, sera necessario comercializar e distribuir ao 

consumidor. Assim, uma empresa nao e simplesmente urn processo, pode 

representar-se como mostra a figura abaixo, que mostra as intera9oes 

observadas entre as diversas atividades que compreendem em seu conjunto de 

fun9oes basicas que se dao em qualquer empresa. T odas as atividades podem 

ser administradas diretamente pelos donos, como nas pequenas empresas, ou 

as atividades individuais podem ser delegadas ao pessoal responsavel por cada 

setor, como nas grandes empresas, com diversos departamentos. 

FORNECEDOR 

MATERIA 
PRIMA 

PRODU~AO 

CONSUMIDOR 
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COMPRAS 

PLANEJAMENTO 

E CONTROL£ 

DEPRODU~AO 

COMERCIALIZA~AO 
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E necessario ter em conta que a situa~ao de cada fabrica sera diferente, com 

diferentes limita~oes mesmo quando os produtos forem seme1hantes.(13) 

0 surgimento e a rapida expansao da moderna industria alimenticia 

trouxeram a permanente necessidade de aprimoramento dos processes de 

produ~ao, controle, estocagem e transporte de alimentos industrializados. Uma 

industria de alimentos pode come~ar pequena, sem grandes pretensoes, mas 

uma vez que atinja determinado tamanho, deve ficar atenta aos seus 

procedimentos intemos, que geram produtos e servi~os para os -consumidores. 

Sem tecnicas especificas de preparo, embalagem e conserva~ao, alimentos 

como o leite, a manteiga e o iogurte ficariam deteriorados no trajeto entre o 

produtor e a mesa do consumidor. (6) No momento em que sao requisitados 

pelo consumidor se adquirem compromissos que motivam a oferecer produtos 

mais competitivos, que se percebem com alta qualidade; se esta e superior a 
que oferece seus concorrentes entao a empresa adquire uma vantagem 

competitiva, segundo Reinold. 

A industria se enquadra em dois grupos basicos, a que se baseia em 

recursos naturais e a que depende do uso de materiais processados ou semi

acabados. As primeiras constituem o ponto de partida para o processo 

industrial, transformam o recurso natural em insumo para a fabrica~ao do 

produto intermediario. A manufatura come~a com materias-primas que 

podemos classificar como de origem animal ou vegetal. Sem a industria, as 

materias-primas em estado natural teriam muito pouco uso. A parte os 

materiais de origem vegetal ou animal que podem ser consumidos crus ou 

processados de modo simples pela lim.peza, descascamento, ou cozimento, a 

maioria deve passar por uma serie de estagios de manufaturamento para que 

possam ser usadas em toda sua extensao. Dividindo-se as industrias de acordo 

com as etapas de manufaturamento elas classificam-se em: basica, 
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intermediaria e fmal. Em algumas industrias, essas fases desdobram-se em 

diferentes fabricas, separadas entre si; em outras, dois, e mesmo todos os tres 

estagios sao integrados numa unica fabrica que processa inicialmente a 

materia-prima natural e a transforma em produto de uso imediato ao 

consumidor final. Urn exemplo desse grau de integra9aO e, a industria de 

a9ucar, os processos iniciam com a moagem da cana e terminam com a 

embalagem do produto refmado. Na industria de laticinios, o processo inicia

se com o leite in natura e conclui-se com a fabrica9ao do creme de leite ou 

leite longa vida para distribui9ao ao publico. As fabricas de processamento de 

alimentos freqiientemente iniciam a fabrica9ao com as frutas, verduras ou o 

peixe em estado natural, levando as opera9oes ate a fase do enlatamento ou 

empacotamento para a venda a retalho. Esse grau de integra9ao e comurn nas 

industrias onde as fases de processamento sao relativamente simples ou pouco 

numerosas. Na maioria delas, contudo, a integra9ao e menos vantajosa. A 

fabrica que trabalha com materia-prima bruta usualmente produz urn artigo 

semi-acabado ou intermediario, que outra fabrica transforma em produto final, 

como e o caso da industria de aguardente-de-cana, que faz a destila9ao e 

vende o produto a granel para estardardizadores engarrafadores que 

padronizam a aguardente pela porcentagem alco6lica, engarrafam, e vendem 

ao consumidor fmal. 

Segundo Tubino, para atingir seus objetivos, os sistemas produtivos 

devem exercer urna serie de fun95es operacionais que vao desde 0 projeto dos 

produtos, ate o controle dos estoques, recrutamento e treinamento de 

funcionarios, aplica9ao dos recursos fmanceiros, distribui9ao dos produtos, 

etc. De forma geral, essas fun9oes podem ser agrupadas em tres fun9oes 

basicas Finan9as, produ9ao e marketing. 0 sucesso de urn sistema produtivo 

depende da forma como essas tres fun9oes se relacionam. Por exemplo, 
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Marketing nao pode promover a venda de hens ou servi~os que a produ~ao 

nao consiga executar, ou a produ~ao nao pode amp liar sua capacidade 

produtiva sem o aval de fman~as para comprar equipamentos. As fun~oes 

desempenhadas dentro de urn sistema produtivo limitam-se a esfera imediata 

de sua autoridade. Atualmente, as empresas sabem que estas barreiras 

funcionais devem ser quebradas e o compartilhamento de informa~oes nas 

tomadas de decisoes e fundamental para 0 eficiente desempenho de todo 0 

sistema. Por exemplo, se projetarem novos produtos, Marketing, Produ~ao e 

finan~as, junto com fomecedores e clientes, devem trabalhar em conjunto na 

defmi~ao, projeto e produ~ao dos novos produtos que atendam as 

necessidades dos clientes. 

Segundo estudos da consultoria Kurt Salmon, no final da decada de 80, 

empresas ligadas a industria e ao varejo de alimentos nos EU A perceberam 

que o ritmo de crescimento do setor havia diminuido. Alem disso, observaram 

que muitos dos relacionamentos entre fomecedores e clientes haviam se 

tornado antagonicos de ambos os lados, cada urn tentando tomar parte do 

lucro do outro. Foram analisados questoes de produtividade, informa~oes 

inconscientes e estoques excessivos em toda a cadeia de suprimentos, e 

concluiu-se que poderiam ser realizados esfor~os para melhorar a eficiencia da 

cadeia por intermedio da utiliza~ao adequada de algumas ferramentas de 

gestao. 

Sortimento eficiente- busca otimizar o mix de produtos e a aloca~ao 

de espa~o, e tern como conseqiiencia o aumento de vendas e do giro de 

estoques; 

Reposi~ao eficiente - dinamiza o fluxo de produtos desde a produ~ao 

ate o checkout do distribuidor, por meio da gestao partilhada de estoques entre 
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distribuidores e fomecedores, buscando reduzir custos de armazenagem e 

distribui9ao; 

Promo~ao eficiente - identifica pontos de redu9ao de custos, pela 

redu9ao da complexidade dos acordos entre distribuidores e fomecedores, 

visando agregar valor ao consumidor final; 

lntrodu~ao eficiente de novos produtos - aumenta o indice de sucesso 

no lan9amento de novos produtos mediante troca de informa9oes sobre vendas 

ao longo do tempo entre os parceiros. 
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1.3. Justificativa 

No mercado atual, a busca da excelencia e a qualidade se transformam 

em metas fundamentais para OS produtores de alimentos e bebidas. Devido a 
globaliza<;ao comercial, a qualidade tern se tornado urn componente 

fundamental da estrategia comercial das empresas, segundo Corzas. Com a 

atua<;ao de urn engenheiro de alimentos, a orienta<;ao obtida permite 

estabelecer os atributos de valor que a empresa deve integrar em seus 

produtos, estabelecendo para ele os processos, normas de controle de 

qualidade e pianos de pesquisa e desenvolvimento que mantenham os niveis 

de preferencia atuais e conservem a empresa competitiva a longo prazo. 

Segundo Oliveira, a consultoria empresarial como neg6cio tern apresentado 

forte desenvolvimento, 0 qual e sustentado pelo crescimento do parque 

empresarial do paise pelo novo estilo de administra<;ao das empresas. 
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1.4. Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho seni de uma pesqmsa 

explorat6ria, onde serao descritas as caracteristicas de trabalho de urn 

engenheiro de alimentos e sua colocayao no mercado, baseando-se em uma 

pesquisa bibliognifica. 
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2- CAPITULO II - RKVISAO TEO RICO EMPIRICA 

2.1. Consultoria 

Segundo Oliveira, consultoria empresarial e urn processo interativo de 

urn agente de mudan<;as extemo a empresa, que assume a responsabilidade de 

auxiliar as pessoas nas tomadas de decisoes, sem tomar o controle direto da 

situa<;ao, focando principalmente o desenvolvimento de novos produtos e 

servi<;os que resolvam os problemas emergentes das empresas-cliente e 

propostas de trabalho com a clara identifica<;ao do valor agregado para o 

cliente. 0 processo e a efetividade da intera<;ao entre a consultoria e a 

empresa-cliente sao aspectos basicos para a realiza<;ao dos servi<;os de 

consultoria empresarial, de modo que os resultados obtidos pelo consultor 

devem ser de desenvolver comportamentos, atitudes e processos que 

possibilitem a empresa transacionar proativa e interativamente com os 

diversos aspectos do ambiente e do sistema no qual esta trabalhando. 

Para assegurar que a consultoria seja relevante e realizavel e 

indispensavel ter uma compreensao da motiva<;ao da administra<;ao e das 

condi<;oes reais e limita<;oes da industria a ser desenvolvido o trabalho. A 

realidade concreta das pequenas empresas e dura e as conseqiiencias de urn 

fracasso ocasionado por urn calculo errado das necessidades de capital, 

disponibilidade de materias primas, complexidade dos equipamentos, 

demanda de mercado, custos de comercializa<;ao e da capacidade do 

empresario podem significar serias perdas financeiras e contribuir com a mina 

da empresa. Para os consultores, a compreensao entre o dono da fabrica e o 

consultor, e talvez, o aspecto mais dificil de obter de forma satisfat6ria. Para 
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alg:J,IDs consultores, dependendo das personalidades do gerente ou dono, sen! 

mais facil descobrir a situac;ao de .urn fabrica em particular. Depois do 

pr:it:neiro contato com a empresa em que vai desenvolver-se o trabalho, visita

la, descrever e analisar suas atividades, devera ser detectado os problemas 

existentes e se os mesmos sao de ordem tecnica ou de gestao ou ambos. 

Mediante urn metodo sistematico, passo a passo, todos os consultores podem 

fazer mna descric;ao qualitativa e quantitativa da situac;ao e as limi·tac;oes da 

fabrica .. 0 estudo inicial permitini identificar uma serie de limitac;oes que 

exercerao influencia sobre a estrategia para introduzir melhorias· porque estas 

devem respeitar as limitac;oes para uma execm;ao com exito. (13) 

0 ponto de contato com o consultor e a empresa e as primeiras visitas 

na industria, permitem a identificac;ao dos problemas ou seus sintomas. A 

tarefa dos consultores e fazer urn diagn6stico a partir desses sintomas; e 

necessario a maior quantidade de informac;oes possiveis sobre a empresa. 0 

enfoque adotado pelos consultores devera obter a participac;ao ativa dos donos 

ou gerentes da pequena empresa em cada uma das etapas da 

atividade. Tambem sera necessario estimular a intera9ao com a administra9ao 

em cada uma das seguintes areas associadas com os pianos de melhoramento: 

• DefmiyaO de quais sao as melhorias necessarias para a fabrica; 

• Estabelecimento da credibilidade ante a administra9ao e uma 

rela9ao de interayao; 

• Estudo da situa9ao da fabrica e defini9ao das limita9oes; 

• Participa9ao da administra9ao na tomada de decisoes sobre 

melhorias particulares que se podem adotar. 

• Realiza9ao das atividades de investigayao na planta; 

• Decisao sobre se deveriam por os resultados em pratica; 
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• Planejamento da realiza9ao e avaliayao dos resultados; 

• Capacita9ao adicional dos administradores da empresa mediante 

sua participayao na consultoria. 

Para haver uma avalia9ao completa das implicayoes que poderiam ter na 

introdu9ao de qualquer inova9ao, o consultor deve estar consciente da 

estrutura da empresa que estit estudando e dos procedimentos utilizados para 

tomar decisoes. Por exemplo, se o consultor estit orientado a melhorar 

significativamente a qualidade de urn produto ou desenvolver urn novo 

produto que tenha urn mercado especializado mas de preyo relativamente 

elevado, entao o criterio de menor custo nao seria o fator mais importante, a 

nao ser que deva se considerar, a minimiza9ao do risco mediante a 

diversificayao de produtos e mercado. (13) 

E necessario levar em conta as pessoas que ficarao encarregadas da 

realiza9ao e a forma de levar adiante a execu9ao da consultoria. 0 grau de 

participa9ao dos quadros diretivos da empresa no projeto e portanto o 

compromisso da administrayao, estit em rela9ao direta com o grau de exito na 

realizayao da consultoria. 0 metodo ideal de maio res resultados e fazer com 

que a equipe de consultoria trabalhe simultaneamente com a administrativa. 

Existem tres formas possiveis de realizar isto: 

• Os administradores correspondentes executam as melhorias diretamente 

sobre a base das recomenda9oes do projeto. Esta e normalmente a forma 

mais efetiva porque inevitavelmente ficam problemas sem resolver. 

• Os consultores realizam suas pr6prias recomenda9oes na empresa, 

assegurando-se de que todas as faJhas se resolvam e confirmando que se 

cumpram todos os objetivos. Este metodo exige uma etapa de adapta9ao 

para que os administradores cortespondentes assumam seus cargos. 
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• Realiza~ao conjunta entre os consultores e os administradores 

correspondentes. Esta e normalmente a forma mais efetiva, permitindo que 

todas as no plano de melhoramento se resolvam para que se adaptem a 

opera~ao e administra~ao total da empresa. 

Existem tres metodos principais de realiza~ao: 

• Realiza~ao paralela - Neste caso o sistema melhorado funciona junto com 

o antigo, o que permite a opera~ao total e a corre~ao das falhas em uma 

situa~ao real. Tambem se toma evidente a compara~ao com o sistema 

antigo. Esse metodo e caro e somente e possivel nas empresas que tenham 

linhas de produ~ao multiplas e capacidade de sobra. 

• Projeto piloto - Se estabelece urn pequeno processo piloto para produzir o 

produto e demonstrar o funcionamento do novo processo. Isto permite 

recolher mais dados, provas de mercado e uma comercializa~ao limitada 

ate que se chega a etapa em que a companhia esta satisfeita e decide 

realizar a implanta~ao total. 

• Realiza~ao total imediata - A realiza~ao total do projeto e o metodo mais 

utilizado. Sempre que a equipe de consultores tenha estudado 

completamente e avaliado a melhoria no contexto da companhia, os riscos, 

mesmo quando grandes em alguns projetos, podem ser minimizados. 

Normalmente e necessario passar pela etapa de realiza~ao do servi~o, na 

qual o investigador pode observar o plano de melhoramento em sua 

totalidade e assegurar-se de que se enquadra com o sistema total da 

companhia e resolve os problemas restantes. 

A figura abaixo mostra os passos a serem seguidos desde o momento 

em que se considera introduzir melhorias em qualquer situa~ao. 0 passo a 

seguir pode se aplicar detalhadamente ate chegar a urn enfoque geral e amplo, 
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dependendo das circunstancias especificas. 0 diagrama permite as pessoas 

envolvidas na atividade de melhoramento saber de vez em quando onde se 

encontram e compreender o progresso realizado. 
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0 diagrama ilustra tambem os principais segmentos do processo inicial 

de identificaQao de problemas, a identificaQao dos dados conhecidos e o 

procedimento de seleQao e raciocinio com que se definem os setores 
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prioritarios onde introduzir melhorias e que exigem a especifica9ao do ambito 

que determinani o alcance e o desenvolvimento do estudo, o que leva a 

identificar o metodo sistematico e estrutural para encontrar solu9oes. 

Depois de obter as informayoes sobre as limitayoes, o consultor passa a 

definir as diversas areas de processamento com que a industria trabalha. 

Existem procedimentos basicos para identificar as areas onde a 

introduyao de me1horias significaria maior beneficio para a companhia. 

METODO DESCRI<;AO 

Analise de rentabilidade Calculo da contribui9ao de cada 
I produto a rentabilidade anual 

Analise de custos Contribui9ao de cada produto ao custo 
de produ9ao 

Verificayao de recursos energeticos Contribui9ao das opera9oes de 
produ9ao e atividades da empresa ao 
custo energetico total. 

Controle de qualidade Contribui9ao de cada unidade de 
produyaO a media total de defeitos 

Controle de processos Acontecimento relativo de situa9oes 
fora de controle por cada produto por 
unidade de produ9ao 

Verifica9ao de manuten9ao Contribui9ao de cada equipamento ao 
custo geral de manutenyao 

Amostra cronometrica Tempo e mao de obra utilizada em 
cada operayao 

Geralmente os objetivos sao reduzir custos, aumentar a produtividade, 

ou ambos. lsto poderia ser conseguido mediante uma redu9ao na quantidade 

de energia utilizada ou seu custo, redu9ao na carga de elimina9ao de 

desperdicios ou redu9ao da mao de obra. Em muitos casos o consultor e 

contratado para resolver urn problema especifico, de maneira que esta etapa ja 
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estaria definida. Geralmente neste tipo de situa~ao, uma vez que se resolve o 

problema especifico, nao se tern tempo de investigar outras possibilidade de 

melhoramento na empresa e reduzir sua vulnerabilidade no futuro. 

Quando a area estudada e urn produto individual ou uma sequencia de 

urn processo, deve-se fazer urn diagrama detalhado do processo de produ~ao 

onde se descrevem os passos do processo na sua sequencia. Junto com este 

diagrama pode ser necessario anotar outros fatores segundo os objetivos que 

se tenham. 

• Condi~oes do processo em cada opera~ao - horas, temperatura, 

pressao, etc; 

• Procedimentos de controle de qualidade em cada ponto de controle -

metodologia, amostragem, criterios de aceita~ao; 

• Mao de obra necessaria em cada etapa, tomando nota das condi~oes 

de trabalho e possibilidades de automa~ao; 

• Equipamentos e maquinarios em cada ponto anotando a fun~ao, 

eficiencia e possiveis melhorias; 

• Disposi~ao da dire9ao do fluxo do processo industrial. 

0 consultor deveni preparar urn balan<;o de volume de todo o processo, 

demonstrando o volume total de materiais que entram e saem em todos os 

pontos da opera<;ao. Frequentemente isto permite identificar pontos onde e 
possivel introduzir melhorias que poderiam aumentar a produ<;ao de forma 

imediata. Com estas informa<;oes e estas observa<;oes pode-se localizar o 

nfunero de pontos criticos ou opera<;oes no processo onde fazer urn trabalho de 

melhoramento detalhado. 
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2.2. Satisfa~ao do cliente 

Nos ultimos 15 anos, empresas de todo o mundo abra~aram a ideia de 

que empresas bem-sucedidas devem melhorar continuamente a qualidade de 

seus produtos e de que essa qualidade e defmida pelo cliente. A qualidade do 

produto e a avalia~ao completa dos clientes quanto a excelencia do 

desempenho de urn produto ou serviyo.(12) 

Para defmir objetivos com clareza, e preciso esclarecer as expectativas a 

respeito dos resultados do projeto. A satisfa9ao do cliente e urn dos criterios 

mais importantes para avaliar o resultado do projeto. Para assegurar a 

satisfa9ao do cliente, os objetivos do projeto, desde o inicio, devem ser 

defmidos em fun9ao de suas necessidades e expectativas.(9) 

0 projeto de desenvolvimento de urn produto deve atender a tres 

aspectos principais. A identifica9ao correta das necessidades dos 

consumidores; a equipe deve pensar com a mente do consumidor. E muito 

dificil introduzir novos produtos no mercado, sobretudo aqueles mais 

inovadores, pois os consumidores habitualmente apresentam tendencia 

conservadora e s6 estao dispostos a mudarem se tiverem urn born motivo para 

isso.O segundo aspecto diz respeito a parte tecnol6gica ligada ao projeto. A 

identifica9ao doas necessidades dos consumidores deve ser materializada no 

produto, o que leva tempo, absorve tecnologia e exige investimento.O terceiro 

fundamenta-se nas condi9oes economicas da empresa, a comercializa9ao do 

produto deve ser capaz, em urn periodo de tempo previamente planejado, de 

gerar lucro suficiente para cobrir o investimento do projeto e as despesas com 

o lan9amento do produto. Alem disso, devem ser consideradas as altera9oes 

nas tendencias de mercado, que devem revelar nova segmenta9ao nos 
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pr6ximos anos e novo perfil do consurnidor. As empresas prec1sam 

acompanhar de perto as necessidades sos clientes, identificando exatamente o 

que ele quer, como quer e quanto esta disposto a pagar pelo produto. (16) 

As exigencias dos consurnidores aumentam dia a dia, aceitando e 

rejeitando mais depressa os novos produtos. A tecnologia, ao mesmo tempo 

que abre novas perspectivas de desenvolvimento, capacitando as empresas a 

penetrarem em mercados de alta concorrencia, toma os produtos obsoletos 

com muita rapidez. A conseqiiencia disso e o lan9amento de novos produtos 

com ritmo cada vez mais intenso. Em conseqiiencia da alta concorrencia as 

empresas que nao acompanharem o desenvolvimento estarao expostas a 

riscos, pois seus produtos tomar-se-ao mais vulneraveis as altera9oes 

provocadas pela tecnologia e pelas mudan9as nas preferencias e necessidades 

dos consurnidores.(16) 

Existem algumas tendencias em rela9ao as novas expectativas de 

consurno de produtos, sao eles: 

• Qualidade - e definida por atributos organolepticos, de sabor, 

aparencia, aroma, higiene e o quanto o alimento e percebido como 

saudavel. 

• Consumo de produtos com marcas fortes 

• Maior exigencia em termos de embalagens - custos com embalagens 

e diversifica9ao de produtos podem tomar-se urn problema no custo 

final do produto, por isso as empresas devem investir em pesquisa e 

desenvolvimento de novas op9oes. 

• Conveniencia e praticidade - esses fatores tern sido considerados 

requisitos essenciais para os consurnidores que dispoem de cada vez 

menos tempo para gastar no preparo de refei9oes. Na decada de 30 

uma dona-de-casa gastava 150 minutos na prepara9ao de urn jantar 
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para a familia; na decada de 50 esse tempo caiu para 60 minutos; na 

decada de 70 o tempo era de 30 minutos; e nos anos 90 esse tempo e 

estimado em 15 minutos. 

• Produtos mais frescos - A procura de produtos mais frescos, sem 

conservantes, acarretani a necessidade de rever todo o sistema de 

logistica e armazenagem.(l6) 

Durante e depois do consumo e da utiliza<;ao de urn produto ou servi<;o, 

os consurnidores desenvolvem sentimentos de satisfa<;ao ou insatisfa<;ao. A 

satisfa<;ao do consumidor e a atitude referente a urn produto ou servi<;o ap6s 

sua compra e uso. E urn julgamento de avalia<;ao p6s-escolha que resulta de 

uma sele<;ao de compra especifica e da experiencia de usa-la ou consurni

la.( 12) 

A formula<;ao do produto deve max1m1zar sua aceita<;ao para o 

seguimento e incluir varia<;oes de ingredientes, condi<;oes dos processos e 

custos. 0 melhoramento do produto deve resultar em: aceita<;ao, qualidade e 

custo. 0 projeto das preferencias do consumidor deve ser obtido atraves da 

analise sensorial eo desenvolvimento do sabor. 

Os passos para a otimiza<;ao de urn produto sao pesquisar OS produtos 

existentes para tomar certa dire<;ao, desenvolver urn projeto experimental de 

varia<;oes da formula, fazer a sele<;ao de urna escala e de atributos relevantes e 

verificar o campo de aplica<;ao do produto atual e avalia<;ao do consurnidor ou 

juizes qualificados. Partindo-se de uma perspectiva gerencial, manter ou 

intensificar a satisfa<;ao do cliente e essencial. 

Urn estudo recente examinou o nivel de satisfa<;ao de clientes de 

empresas suecas. Os resultados revelaram que, durante urn periodo de cinco 

anos, o aumento anual de 1 por cento da satisfa<;ao do cliente resultou em urn 

aurnento de 11,4 por cento do retorno sobre o investimento da empresa. Os 
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pesquisadores descobriram que clientes satisfeitos influenciam positivamente 

os fluxos de caixa futuros. Assim, os programas de aumento de satisfa9ao do 

cliente devem ser tratados como investimentos.(12) 

A formula para maximizar a satisfa9ao do cliente consiste em fazer 

certo da primeira vez e acompanhar constantemente a manifesta9ao do 

consumidor, atraves do SAC, servi9o de atendimento ao consumidor. Toda 

informa9a0 OU reclama9a0 e investigada, identificando as origens da 

insatisfa9ao. 0 consumidor critico quer colaborar e manter se fiel a marca. 0 

SAC atende aos vendedores, distribuidores e tambem ao usmirio final do 

produto.(l6) 
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2.3. A engenharia de alimentos 

A tecnologia desempenha urn papel cada vez mais importante como 

fator explicativo das estruturas industriais e do comportamento competitivo 

das empresas. Pode-se observar, ao longo dos ultimos anos, uma explosao do 

nlimero de produtos disponiveis aos consumidores em todos os setores de 

atividades. (16) Lanbin afrrma que em empresas de sucesso, 40 a 60% do 

faturamento e realizado por produtos que ha cinco anos inexistiam no 

mercado. Este fato evidencia a importancia de integrar o estudo das inova9oes 

tecnol6gicas no conjunto das a9oes de reflexao estrategica das empresas.(l7) 

A preocupa((aO dos brasileiros com a saude, hoje, principalmente entre 

jovens e idosos, leva as industrias a elaborar cardapios especificos, com baixo 

teor de gordura e a((ucar, acrescidos de nutrientes e vitaminas que garantam a 

boa forma e previnam doen((aS. E e justamente nessa etapa que entra 0 

trabalho do engenheiro de alimentos. 0 campo de atua((aO desse profissional e 

bastante amplo, pois abrange todos os segmentos do setor de alimenta((ao, 

desde a concep9ao de equipamentos, das linhas de processo ate o estudo dos 

componentes presentes nos diversos alimentos in natura ou processados e de 

embalagens adequadas a sua veiculayao. (7) Esse profissional esta preparado 

para contribuir com a sociedade no desenvolvimento e aprimoramento dos 

processos de produ9ao, controle, estocagem, transporte e distribui((ao de 

alimentos industrializados, alem de cuidar do desenvolvimento de novos 

produtos da area alimentar. Aplica as modemas tecnicas da engenharia a 
industria e ao processamento de alimentos de origem vegetal e animal (leite, 

verduras, legumes, frutas, cereais e carnes ). Seu trabalho alcanya tambem a 

institui9oes de ensino e pesquisa cientifica. (6) No laborat6rio, ele pesquisa as 

diversas formas de processamento de carnes, leite, verduras, frutas e cereais, 
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ao mesmo tempo em que executa tarefas ligadas a industrializa<;ao dessas 

materias-primas. Na fase de produ<;ao, esse profissional altera a composi<;ao 

de produtos naturais, refor<;a seu teor nutritivo e decide qual e o melhor 

conservante, por exemplo, para cada uso. Pode tambem atuar no controle de 

qualidade, fiscalizando o processo industrial e o cumprimento das complexas 

leis exigidas para a cria<;ao de novos produtos. Os laborat6rios, porem, nao 

sao os Unicos campos de emprego. (7) Alem de melhorar e criar novas 

formulas, acompanhando a fabrica<;ao, o engenheiro de alimentos pode ainda 

prestar consultoria ao setor de marketing em empresas. As informa<;oes 

fomecidas sobre determinado produto podem facilitar o trabalho dos 

publicitarios na decisao sobre o tipo de campanha, publico-alvo e atendimento 

ao consumidor. Faz parte de suas fun<;oes, tambem, a gestao de qualidade e de 

neg6cios.(6) Muitos optam por atuar na area administrativa, sugerindo formas 

de diminuir os custos de produ<;ao dos alimentos, sem prejuizo para a 

qualidade. (7) 

0 processo de produ<;ao e defmido como uma sequencia organizada de 

atividades, cujo objetivo e transformar a entrada de materia-prima em 

produtos com valor agregado. A manufatura de urn produto e realizada por 

uma ou mais opera<;oes interligadas. Entre outras fun<;oes, o processamento de 

alimentos deve prolongar a vida util dos produtos, facilitar 0 transporte, 0 

armazenamento, o consumo e, em alguns casos, modificar a textura, a cor, o 

sabor e o aroma, promovendo a aceita<;ao pelo mercado. 0 processamento de 

alimentos exige materia prima adequada, que permita obter produtos estaveis, 

que possam ser transportados e armazenados com seguran<;a e estarem prontos 

para consumo quando adquiridos.O processamento objetiva eliminar as 

substancias potencialmente t6xicas, eliminar ou reduzir as rea<;oes quimicas 

que concorrem para a redu<;ao do valor nutritivo e dos demais atributos de 
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qualidade. Para is so, os processos empregam o frio ou o calor ( controle 

termico ), desidrata<;ao e conserva<;ao por agentes quimicos. 

No processamento de frutas e hortali<;as, qualquer que seja o produto 

final, a fruta ou hortali<;a deve passar inicialmente por uma serie de opera<;oes 

preparat6rias como lavagem, descascamento, imersao em agua clorada e corte 

em fatias ou peda<;os menores. Essas opera<;oes nao desencadeiam rea<;oes 

quimicas significativas, mas no processamento definitivo, sao eliminadas 

quantidades consideraveis de nutrientes, principalmente acido asc6rbico 

(vitamina C), que se concentra nas camadas mais extemas do produto. Quando 

sao processados adequadamente, as perdas em geral sao pequenas e a reten<;ao 

de nutrientes durante o armazenamento e a comercializa<;ao dependerao da 

utiliza<;ao de refrigera<;ao e embalagem adequados. A manuten<;ao de baixas 

temperaturas (2 a 4 °C) durante 0 processamento e a distribui<;ao e 0 fator mais 

importante para manter a qualidade. Quando 0 produto e embalado, a 

necessidade de refrigera<;ao e ainda maior, porque a alta umidade relativa no 

interior das embalagens favorece a prolifera<;ao de microorganismos. 

0 pequeno produtor rural de produtos in natura, pode agregar valor a 

seus produtos adotando o uso de embalagens de comercializa<;ao, pois as 

frutas e hortali<;as frescas continuam o metabolismo normal ap6s a colheita e 

durante a distribui<;ao. Portanto, o controle dos processos fisiol6gicos 

realizado pelas embalagens e a chave para a conserva<;ao desses produtos. 

A estrategia de agrega<;ao de valor aos produtos se da, pela 

incorpora<;ao de tecnologia diferenciada, obten<;ao de maior nivel de qualidade 

e logistica de atendimento ao mercado. Para o pequeno produtor, e de 

fundamental importancia atender as expectativas dos consumidores em rela<;ao 

a qualidade intrinseca percebida no produto. No que diz respeito a qualidade 

intrinseca, podem-se identificar seus atributo quimicos (vitaminas, proteinas) 
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ou a ausencia deles ( agrot6xicos, fertilizante, hormonios ). Em rela<;ao a 
qualidade percebida, destacam-se os atributos fisicos como cor, textura, sabor, 

aroma, conserva<;ao, tamanho, homogeneidade ou ainda praticidade e 

apresenta<;ao dos produtos.(16) 

A associa<;ao da embalagem de distribui<;ao com o resfriamento permite 

prolongar significativamente a vida util dos produtos. A manuten<;ao da 

temperatura de armazenagem para cada produto e urn fator primordial para se 

proteger alimentos pereciveis da perda de qualidade durante a distribui<;ao. Os 

prejuizos em virtude das temperaturas elevadas podem-se concretizar em 

altera<;oes na qualidade intrinseca, como perda de vitamina C no aspargo e 

diminui<;ao do a<;ucar no milho verde fresco, ou na qualidade percebida, 

provocando murchamento em verduras e legumes.(19) 
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2.4. Desenvolvimento de produtos 

Devido a radicais mudan<;as no cenario mundial, o processo de 

desenvolvimento de produtos tende a apresentar grandes transforma<;oes no 

que se refere a comercializa<;ao e distribui<;ao de hens de consurno. A abertura 

de novos mercados, os aspectos ambientais, a distribui<;ao etaria da popula<;ao, 

as altera<;oes dos habitos de consurno da sociedade e os avan<;os tecnol6gicos 

for<;arao o aparecimento de uma nova industria, Algumas organiza<;oes tem-se 

dedicado a desvendar as tendencias mundiais de consurno e apontam urn 

conjunto de situa<;oes de ordem economica, social e comportamental.A 

informatiza<;ao das transa<;oes comerciais criou a necessidade de produtos para 

atenderem urn novo canal de varejo. 0 poder de alcance do mercado virtual 

ainda e pequeno, mas esta ampliando as possibilidades de neg6cios entre 

fornecedores e clientes de forma muito rapida. Esse novo mercado, no qual o 

consumidor nao precisa ir ao mercado, exige produtos com caracteristicas 

diferenciadas e adaptadas a nova forma de exposi<;ao e exigencias de urn novo 

publico. 0 produto visto na tela do computador devera apresentar novo 

tratamento de cores, brilho e forma. A embalagem devera ser simplificada e 

valorizar mais a marca, pois muitas vezes a decisao de compra sera tomada 

principalmente com base nos textos descritivos e no apelo visual transmitido 

pela imagem do produto. 

Produto e embalagem, embora fa<;am parte da mesma unidade, terao 

papeis distintos no futuro, As caracteristicas fisicas das embalagens" como 

aurnento no periodo de conserva<;ao de alimentos, conveniencia e praticidade 

de uso, pesarao cada vez mais como criterios no processo de tomada de 

decisao. 0 segmento da embalagem tern apresentado novas possibilidades 
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tecnol6gicas que permitem maximizar o uso dos materiais, baratear os custos 

dos processos e melhorar a apresenta9ao dos produtos nos pontos de venda. 

(16) 

0 desenvolvimento de urn produto e 0 processo pelo qual uma empresa 

converte oportunidades de mercado em informa9oes para fabrica9ao 

comercial. 0 projeto do produto materializa esse processo transformando 

ideias, conceitos e necessidades em urn niodelo fisico pronto para ser testado e 

avaliado.Os motivos que desencadeiam o desenvolvimento de novosprodutos 

variam em fun9ao do porte e das caracteristicas da empresa e do mercado. As 

iniciativas de marketing da concorrencia, a reformula9ao da linha de produtos 

em virtude da perda de mercado, as mudan9as na legisla9ao e as altera9oes nos 

habitos de consumo sao exemplos dessa situa9ao. (16) 

E nec-.-essario identificar os principais atributos para o produto ser aceito, 

ja que existe a disposi9a0 dos consumidores grande quantidade de alternativas 

mais baratas em praticamente . todas a categorias. Esta cada vez mais .dificil 

trabalhar com pre9os elevados e oferecer ao mercado somente produtos 

sofisticados. Hoje, o born produto e sinonimo de simplicidade, conveniencia e, 

acima de tudo, born pre90~ Para muitos produtos, o aumento significativo de 

GOllSQtTIO vini das Glasses eGonomicas mais baixas, 

A etapa inicial do projeto e muito importante para o desenvolvlinento 

do produto, pois e nesse momento que sera defmido seu conceito e 

estabelecidos seus atributos de qualidade. Para isso, e necessaria conhecer o 

publico a ser atingido, seus habitos e preferencias. (16) 

Os novos produtos podem-se destinar a atender uma necessidade ainda 

nao experimentada pelo mercado. Nessa situa9ao, a possibilidade de sucesso 

do produto e maior em razao da maior diferencia9a0 entre OS produtos, mas OS 

riscos para a empresa e os custos do desenvolvimento sao tambem elevados, ja 
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que sen! necessario despertar no consumidor a necessidade do uso do produto. 

0 desenvolvimento tambem pode ser orientado para satisfazer uma 

necessidade ja existente. 0 produto aperfei9oado pode trazer mudan9as no 

material utilizado, acarretando aumento na vida de prateleira dos alimentos, na 

simplicidade do uso e nas informa9oes do r6tulo. Essas modifica9oes podem 

vir acompanhadas de diminui9oes no peso e no volume, facilitando a 

distribui9ao, o armazenamento nos pontos-de-venda e o transporte. 

0 projeto do produto na industria alimenticia inicialmente, estabelece os 

objetivos da empresa e as necessidades do consumidor. Em seguida, indica o 

processo de gera9ao e sele9ao das melhores ideias, com base em estudos de 

viabilidade tecnica, pesquisa de mercado e analise financeira envolvendo 

todos os setores da empresa. A parte tecnica do desenvolvimento vern com a 

constru9ao do prot6tipo, que ocorre nas etapas iniciais do desenvolvimento. A 

seguir, analisa-se a analise do plano de neg6cios por meio da identifica9ao dos 

custos da materia-prima, da distribui9ao e do marketing e forma9ao do pre9o 

de venda. 0 desenvolvimento do projeto deve incluir tambem o plano de 

neg6cio, que avalia o impacto do novo produto nos futuros neg6cios da 

empresa. 0 prosseguimento das etapas finais do projeto depende da analise 

comercial indicar boa aceita9ao do produto. 

Na etapa de prodU9aO, e indicado 0 processo de manufatura mais 

adequado. Em seguida vern a analise sensorial com o consumidor, cujo 

objetivo e levantar questoes a serem resolvidas antes do lan9amento do 

produto. 0 teste de mercado fmaliza o processo e indica as possibilidades de 

sucesso do produto. As informa9oes sobre composi9ao quimica, sabor_, aroma, 

compatibjlidade do alimento com a embalagem e periodo de conserva9ao sao 

fund::.mentais. 
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0 projeto de embalagens e abordado a segurr. Sao discutidas a 

importancia mercadol6gica da embalagem e a metodologia a ser adotada no 

, projeto. A embalagem representa o primeiro contato do produto com o 

consurnidor, transmitindo confian<;a e despertando o desejo da compra. E o 

elemento que posiciona o produto para enfrentar a concorrencia, estabelece 

segmentos de consumidores e refor<;a a imagem do produto, e o fator que 

diferencia entre os varios produtos da mesma categoria. 

A embalagem desempenha tambem urn fator operacional, como urna 

tampa que facilita a abertura ou urn lacre a prova de crian<;as. 0 formato e as 

dimensoes da embalagem devem ser planejados em fun<;ao de sua exposi<;ao 

nas prateleiras e posterior acomoda<;ao nas sacolas de compra e 

armazenamento pelo consumidor. Deve ser sempre funcional, facil de abrir, 

de fechar, de descartar e permitir o uso de por<;oes adequadas. 

Nos projetos de embalagens alimenticias, o design e fundamental, pois 

tern o objetivo de causar impacto visual no consurnidor. 0 emprego da 

linguagem clara e objetiva no r6tulo ajudara o consumidor a tomar a decisao 

certa no momento da compra. 

0 r6tulo do produto assume uma fun<;ao muito importante, pois contem 

informa<;oes que irao orientar o consurnidor no momento da compra. As 

informa<;oes devem ser claras e completas, em lingua portuguesa, com as 

seguintes informa<;oes: caracteristicas do produto, suas qualidades, 

quantidade, composi<;ao, pre<;o, prazo de validade, nome do fabricante e o 

endere<;o e OS eventuais riscos que possam apresentar a saude e a seguran<;a 

dos consumidores. 0 C6digo de Defesa do Consumidor, proibe denomina<;oes 

que atribuam qualidades superiores as que realmente 0 produto apresenta, por 

exemplo: 
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• Alimentos emiquecidos - Para serem considerados vitaminados, 

alimentos como o achocolatado em po devem ter em cada 100 

gramas de produto pronto para consumo, no minimo 30% do total 

diirrio de de vitaminas recomendado para urn adulto. A quantidade 

de vitaminas e outros nutrientes devem constar em uma tabela 

detalhada na embalagem. 

• Produtos diferenciados - As novas regras de rotulagem proibem que 

se realce urna caracteristica propria de urn produto como se isso 

fosse urn diferencial. E proibido uma etiqueta no oleo de milho 

indicar que 0 produto nao contem colesterol, pois todo oleo vegetal e 

isento colesterol. 

• Indica9oes de calorias - Produtos dieteticos sao indicados para dietas 

especiais, pois sao isentos de algum nutriente, como, proteinas, 

carboidratos ou gorduras. Isso nem sempre significa que sejam 

recomendados para dietas de perda de peso. 0 chocolate diet nao 

tern a9ucar, mas pode conter a mesma quantidade de calorias de urn 

chocolate comurn para apresentar maior quantidade de gorduras. 

• Alimento nao e remedio - Nao e permitido que OS alimentos chamem 

aten9ao no rotulo para a capacidade de prevenir ou curar doen9as. 

Nenhum alimento podeni ser associado a essa finalidade.(16) 

Os consumidores estao exigindo veracidade nas informa9oes do 

produto. Estudos mostram que, para a empresa, custa cinco vezes mais 

conquistar urn novo cliente do que manter urn cliente antigo. Alem disso, urn 

cliente satisfeito comentara sua satisfa9ao com cinco a oito novas pessoas, 

enquanto urn cliente insatisfeito disseminara a insatisfa9ao entre 10 a 16 

pessoas.(18) 
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2.5.Analise Sensorial 

As qualidades organolepticas dos alimentos constituem-se como uma 

serie de caracteristicas primordiais para que 0 produto seja aceito com exito no 

mercado. 0 odor, a textura e o sabor, entre outros, sao fatores que se devem 

cuidar e manter durante o processo de elabora~ao do alimento.(22) 0 

planejamento estrategico e o estabelecimento de normas de qualidade aceitas 

pelo mercado sao o resultado de estudos dos habitos de consumo, uso do 

produto, assim como das necessidades, expectativas e valores do consumidor 

medidos atraves da analise sensorial a fim de encontrar os atributos de valor 

importantes para os consumidores. No caso da industria alimenticia, a 

obten~ao de informa~oes por meio desse metodo, permite definir estrategias 

competitivas baseadas no conhecimento de suas percep~oes reais sobre os 

produtos avaliados.( 1) 

Segundo o IFT (Institute of Food Science and Technology) a analise 

sensorial e uma disciplina usada para provocar, medir, analisar e interpretar as 

rea~oes produzidas pelas caracteristicas dos alimentos, como elas sao 

percebidas pelos 6rgaos da visao, olfato, gosto, tato e audi~ao, atraves de 

equipes de provadores que sao pessoas das pr6prias empresas ou 

universidades selecionadas e treinadas para analisar as diferentes 

caracteristicas organolepticas dos alimentos. (8) 

A aplica~ao da analise sensorial inclui estudos de percep~ao humana e 

sua intera~ao fisiol6gica com as substancias que os alimentos contem. Ao 

utilizar essa metodologia se avalia o nivel de estimulo e o comportamento 

gerado no consumidor, que influi na escolha desses produtos de acordo com a 

sua aceita~ao. ( 1) 
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A metodologia que se aplica na analise sensorial registra a interpreta<;ao 

dos atributos fisicos e quimicos de urn produto no momento da intera<;ao com 

o consumidor, o qual da uma maior riqueza e certeza da informa<;ao captada e 

permite obter vantagens contra uma pesquisa de mercado atraves de enquete. 

Os resultados das provas afetivas com consumidores sao usados para 

avaliar preferencia ou aceita<;ao de produtos. A aceitabilidade de urn produto 

de consumo varia com rela<;ao ao padrao de vida e a base cultural, enquanto 

que a preferencia e influenciada pela qualidade do produto, principios e 

valores culturais, tradi<;ao, preconceito, etc. No caso de produtos alimentares, 

o grau de aceita<;ao pelo consumidor depende da aprecia<;ao de diferentes 

atributos que compoem sua qualidade sensorial, como sao: sabor, textura e 

aspecto visual. Atraves de medi<;oes sistematicas e peri6dicas, orientadas para 

a avalia<;ao do posicionamento (imagem e niveis de satisfa<;ao pr6prios e de 

competencia por consumidores freqiientes e eventuais ), se obtem a medida da 

importancia de atributos vigentes no mercado, desde o ponto de vista dos 

clientes. 

Segundo Costell e Duran que revtsaram a percep<;ao do gosto em 

aspectos fisicoquimicos e psicofisicos, e explicaram que a sensa<;ao do sabor e 

percebida utilizando dois sentidos corporais simultaneamente: o paladar, 

detectado principalmente na lingua, e o olfato, radicado nas fossas nasais, 

onde se detecta o aroma. Os estimulos responsaveis pelos aromas sao 

substancias volateis, enquanto que 0 sabor e produzido por substancias nao 

volateis, e soluveis em meio aquoso (saliva). A libera<;ao de sabores e de 

grande interesse na otimiza<;ao de alimentos formulados, como por exemplo, 

doces de frutas, sobremesas hicteas, embutidos e analogos de pescado. As 

sensa<;oes gustativas vern as vezes acompanhadas de outras que se consideram 

irritantes, estas se transmitem pelo nervo trigemio, como por exemplo o 
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ardido ou a sensa<;ao de calor, assim como o mentolado ou refrescante. Como 

sensa<;ao tatil esta a adstringencia, percebida como aspereza e secura. Ate a 

alguns anos se admitia que as papilas gustativas apresentavam uma 

sensibilidade localizada sobre a superficie da lingua, suscetivel ao doce, 

amargo, acido e salgado. Hoje se considera que a sensibilidade aos diferentes 

sabores se divide uniformemente por toda a lingua. Todas essas sensa<;oes 

junto com as que produzem os compostos volateis (aromas), resultam no que 

se denomina sabor .(2) 
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2.6. Qualidade 

A competitividade e a sobrevivencia das industrias no mercado sao 

intimamente ligadas a seguran9a do cliente em consumir seus produtos.Como 

algumas industrias fabricam produtos que sao diretamente consumidos pelo 

cliente, a saude deste consumidor pode ser seriamente comprometida em 

fun9ao da qualidade deste alimento. 0 poder publico exerce urn controle 

rigoroso da qualidade do produto fmal atraves de normas de produ9ao e 

comercializa9ao. Essas normas e regulamenta9oes oficiais referem-se aos 

padroes microbiol6gicos, a ausencia de substancias nocivas e a sanidade do 

produto em geral. Sao panimetros de qualidade de seguran9a alimentar e 

referem-se a condi9oes minimas que o produto deve atender. 

Urn problema de produto impr6prio ao consumo humano, pode afetar de 

maneira importante urna imagem de marca solidamente consolidada no 

mercado, comprometendo-a definitivamente. Dificilmente urn consumidor que 

viu sua saude prejudicada pela ingestao de urn produto deteriorado ou 

contaminado, arriscaria novamente, a compra de tal produto. 

E fundamental a garantia da qualidade, a conformidade com padroes e a 

consistencia da qualidade, ou seja, a manuten9ao do padrao da qualidade ao 

longo do tempo. 0 fabricante deve estar seguro de que o produto que esta 

sendo distribuido no mercado nao tern problemas de nao-qualidade, esta 

conforme as normas e regulamenta'(oes e esta mantendo urn padrao de 

(J'tialidade, em termos de sabor, textura, odor, como qual o consumidor esta 

acostumado. Isso e o minimo que todo produtor deveria oferecer, nao 

constituindo num fator de diferencia9ao no mercado, mas de nurna obriga9ao 

para permanencia no mercado. :E necessario evoluir do conceito de qualidade 
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de conforma9ao e de consisrencia dos padroes de qualidade, para o conceito 

de satisfa9ao do cliente e de supera9ao de suas expectativas sem agrega9ao de 

custos na fun9ao do produto ao cliente. 

A gestao da qualidade deve incorporar as boas pniticas de manufatura e 

higiene e a avalia9ao de riscos, para garantir a qualidade e refor9ar a 

seguran9a do alimento. Ferramentas como as normas de BPH- Boas Pniticas 

de Higiene, as normas de Sistemas da qualidade (ISO 9000),e o APPCC

Analise de Perigos e Pontos Criticos de Controle, sao de grande relevancia 

para atingir os padroes m.inimos de seguran9a e qualidade requeridos no setor. 

No caso espec.ifico do Brasil, os produtos alimentares estao sujeitos a 

normas e fiscaliza9oes dos seguintes 6rgaos govemamentais: Ministerio da 

Agricultura e Reforma Agraria (legisla9ao sanitaria para produtos in natura 

de origem animal ou vegetal, produtos de origem animal processados e 

bebidas ); Ministerio da Sande (legisla9ao sanitaria para produtos de origem 

vegetal processados, aditivos e materiais em contato com o alimento ); 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, normaliza9ao e Qualidade 

Industrial (que atua na area de metrologia legal para alimentos e bebidas em 

geral); eo Ministerio das Minas e Energia que, em conjunto como Ministerio 

da Sande, atua nas legisla9aO sanitaria de aguas minerais. 

De modo geral e de ambito mundial, a melhoria da qualidade na 

industria de alimentos e buscada atraves de inova95es organizacionais e de 

inova9oes tecnol6gicas de produto e de processo. As inova9oes 

organizacionais que se destacam sao: sistemas de gestao da qualidade (ISO 

9000), sistemas de gestao ambiental (ISO 1400), gestao participativa, modelos 

de produ9ao e distribui9ao just in time, modelos de integra9ao da produ9ao e 

distribui9ao, gestao das rela9oes com fomecedores e terceiriza9ao. As 

inova95es tecnol6gicas de maior destaque sao: aplica95es da biotecnologia, 
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concep<;ao de fabricas limpas, tecnologia para higiene e seguran<;a dos 

alimentos, tecnologias de refrigera<;ao e de conserva<;ao, tecnologias de 

embalagem e acondicionamento e informatiza<;ao ( c6digos de barra).(16) 
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3. CAPITULO III 

3.1.Considera.;oes t"mais 

Os refrigerantes aromatizados sao populares ha mais de urn seculo nos 

Estados Unidos. A Coca-cola foi introduzida na Georgia em 1886, e a Pepsi

cola na Carolina do Norte, em 1898. A partir dai, o consumo per capita 

aumentou a urn indice anual de cerca de 6%: de 0,6 galoes em 1889 para 3,3 

galoes em 1929, 23,4 galoes em 1969 e 44,5 galoes em 1985. 0 consumo caiu 

em 1988 para urn aumento anual medio de 4,5%. Colocando-se esse numero 

em perspectiva, o volume consumido apenas de Coca-cola, segundo 

estatisticas da companhia para o ano de 1987, seria suficiente para fluir se 

despejado sobre as cataratas do Niagara, a urn indice normal durante 23 horas 

e 21 minutos, ou, seas latas fossem dispostas em fila, dar 429 voltas ao redor 

da terra. Hoje, o mercado de refrigerantes esta avaliado em cerca de US$43 

bilhoes no varejo.(20) 

0 mercado de refrigerantes e imenso e por essa razao, vale a pena nele 

competir, mas a concorrencia tambem e uma coisa muito pessoal. Isto se 

aplica tanto as empresas quanto aos consumidores de seus produtos. Na 

realidade, sos consumidores trocam de produtos com base em sua 

disponibilidade e no seu prec;o. Nao obstante, a habilidade destas empresas e 

de suas agencias de propaganda para bolar temas atrativos em tomo das 

tendencias sociais prevalecentes e extraordinaria no marketing junto aos 

consumidores. Uma das tendencias mais importantes surgidas nesta ultima 

decada, que tao cedo nao ira desaparecer' e a maior conscientizac;ao dos 

consumidores com re1ac;ao a saude e a alimentac;ao. As companhias de 
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refrigerantes entendem hem esta tendencia, preve-se que o segmento das 

marcas dieteticas constituini aproximadamente 50% do mercado por volta do 

final da decada. (20) 

Os edulcorantes sao 0 eiXO principal das bebidas dieteticas ja que 

proporcionam a do~ura caracteristica sem adicionar calorias ao produto fmal. 

Entretanto, nem todos sao iguais, o fator chave na hora de decidir o mais 

idoneo e sua estabilidade, devido a sua incidencia sobre a aceitabilidade da 

bebida. (21) 

Devido a diferen~as de estabilidade entre os edulcorantes utilizados na 

elabora~ao de bebidas, e muito util para OS fabricantes e elaboradores 

entenderem como as mudan~as de concentra~ao destes ingredientes podem 

afetar a percep~ao dos consumidores.(21) 
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3.2. Defmi~ao do problema 

Urn fabricante de bebidas esta pesquisando nova formula para urn 

refrigerante de cola de baixa caloria. A empresa deseja definir a formula9ao 

dos edulcorantes que serao utilizados no processamento do produto. 0 

objetivo e definir as condi9oes de melhor aceitabilidade do novo produto. 

Se considera que as seguintes variaveis sao importantes para resposta da 

qualidade final do produto: 

• Intensidade do sabor; 

• Agrado do after taste ou retrogosto 

• Intensidade da do9ura; 

• Aceitabilidade da bebida por parte dos consumidores. 

Os resultados indicam que as variaveis especificas sao importantes para 

determinar o nivel das diferentes respostas. 

Me Neil Nutritionals realizou urn estudo sobre como os atributos e a 

aceitabilidade de alguns edulcorantes usados comumente e suas combina9oes 

sao percebidos em urn refrigerante durante o periodo de tempo de 

armazenamento tipico. Esse estudo foi realizado em duas fases, na primeira 

fase realizou-se analise sensorial com os consurnidores como degustadores e 

na segunda fase fez-se urn estudo descritivo das bebidas. As provas foram 

realizadas sobre bebidas dieteticas de cola com niveis de edulcorantes e 

rela9oes de combina9oes que simulam os valores tipicos dos produtos lideres 

do mercado. 
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3.3. Analise dos resultados 

Conduziu-se uma amilise sensorial com 100 participantes identificados 

como consumidores de bebidas de cola. Tomaram-se os seguintes cuidados 

durante a analise sensorial: evitou-se a intera<;ao entre os degustadores; as 

amostras foram entregues ao acaso; foi instruido aos participantes fazer urn 

enxagiie da boca com agua e uma bolacha neutra entre urna amostra e outra; 

todos os produtos estavam refrigerados a mesma temperatura; os tamanhos das 

amostras foram iguais e de 150 ml; indicou-se aos degustadores que 

preenchessem o questionario ap6s esperar 5 minutos depois de ter degustado 

cada produto. 

Determinaram-se as pontua<;oes por mediae OS dados foram analizados 

usando Analise de varian<;a. Determinou-se a significancia tanto em niveis de 

confian<;a de 90% como do 95%. Se usaram outras analises estatisticas 

usando procedimentos gerais de modelos lineares para determinar as 

diferen<;as significantes entre edulcorantes e periodos de tempo. A importancia 

foi determinada ao nivel de confian<;a de 95%. 

As caracteristicas sensoriais das bebidas cola edulcoradas com sucralose 

e combina<;oes de sucralose com acessulfame de potassio, nao modificaram 

por urn periodo de seis meses de armazenamento. A sucralose e suas 

combina<;oes com acessulfame sao extremamente estaveis e a qualidade das 

bebidas edulcoradas com estes produtos permanecem estaveis com o tempo. 

No entanto, o aspartame e instavel em meio aquoso com o tempo. A 

degrada<;ao do aspartame ocorre durante a vida util esperada das bebidas, 

portanto, os sabores cola feitos com aspartame 100% e com combina<;oes de 

aspartame com acessulfame de potassio (80:20) foram percebidas sofrendo 
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modifica96es nas caracteristicas sensoriais durante o armazenamento. Estas 

mudan9as freqiientemente resultaram em uma diminui9ao da preferencia geral 

dos produtos submetidos a a9ao do tempo.(21) 

A amilise descritiva foi conduzida em urn laborat6rio com analistas 

treinados, com experiencia em bebidas carbonatadas. Realizou-se uma analise 

de correla9ao para determinar a rela9ao entre a aceitabilidade geral dos 

consumidores, os atributos sensoriais testados e as diversas descri96es 

sensona1s que poderiam ser detectados e quantificados por urn pesssoal 

altamente treinado. Tambem foi realizado uma analise dos componentes 

principais (Principal Componente Analysis - PCA) com o objetivo de 

determinar estatisticamente, a partir das propriedades das amostras, se as 

bebidas estao pr6ximas umas com as outras em respeito as caracteristicas 

sensoriais. Quando as posi96es dos produtos sao ordenadas baseando-se nos 

componentes PCA, a posi9ao relativa das amostras mostra quais sao similares 

e quais sao diferentes nos componentes chaves principais.(21) 

Atraves do PCA para os dados dos consumidores, foi estabelecido que o 

primeiro componente principal foi identificado como "sabor agradavel", o 

segundo foi "ausencia de sabor amargo" e o terceiro "do9ura geral". 

A preferencia principal dos consumidores se correlacionou 

positivamente aos atributos descritivos de: sabor cola, intensidade geral de 

do9ura, carater de sacarose, localiza9ao de do9ura, viscosidade, retrogosto 

doce, e dura9ao do retrogosto. A preferencia geral dos consumidores se 

correlacionou negativamente aos seguintes atributos: sabores quimicos, 

amargo, picante, metalico, e ao retrogosto quimico, e retrogosto geral dietetico 

vs regular. 
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3.4. Conclusoes Gerais 

Este estudo de estabilidade de sets meses demonstrou, para os 

edulcorantes e combina9oes em niveis usados comumente, quanta do9ura 

percebida se perde nos intervalos de 1, 3 e 6 meses, durante o armazenamento 

tipico das bebidas carbonatadas. Tambem foi demonstrado o efeito de 

qualquer perda da do9ura sobre a aceitabilidade geral das bebidas cola 

edulcoradas com aspartame e uma combina9ao de aspartame e acessulfame de 

potassio, em rela9ao a sucralose e a combina9ao de sucralose com acessulfame 

de potassio. Nao houveram diferen9as significativas entre nenhum dos 

edulcorante durante 0 periodo de urn mes para nenhum dos atributos 

estudados. Isto indica que as amostras foram percebidas como muito similares 

e de qualidade equivalente no come9o do estudo. 

Os dados dos consumidores indicaram que as caracteristicas sensoriais 

das bebidas cola edulcoradas com sucralose e combina9oes de sucralose com 

acessulfame de potassio nao modificaram ao Iongo dos seis meses. Para a 

sucralose, nao houveram diferen9as significativas para nenhum dos atributos 

estudados. No entanto, as bebidas cola edulcoradas com aspartame e 

combina9oes de aspartame e acessulfame de potassio percebeu-se urn numero 

de mudan9as nas caracteristicas sensoriais durante o armazenamento, que 

resultou em uma men or preferencia real para os produtos envelhecidos. F oram 

notadas diferen9as significativas tanto para o aspartame quanto para o 

aspartame com acessulfame de potassio para todos os atributos estudados, tais 

como preferencia geral, inten9ao de compra, sabor agradavel, quantidade de 

sabor cola, sabor diet I normal, quantidade de do9ura, consistencia, carater 

refrescante, agrado do retrogosto e retrogosto doce. 
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Em todos os casos houve diferenc;as significativas entre as amostras de 

1 mes e 6 meses. Em alguns casos houve diferenc;as nas amostras de 1 e 3 

meses e nas amostras de 3 e 6 meses. Os dados descritivos mostraram que as 

bebidas de cola edulcoradas com aspartame ou com combinac;oes de 

aspartame e acessulfame de potassio diminuiram na intensidade de doc;ura, no 

aftertaste ou retrogosto doce, na durac;ao da doc;ura, e no gosto normal, 

enquanto que se aumentou o carater de doc;ura artificial. Estes atributos 

permaneceram claramente consistentes com o tempo para as bebidas cola 

edulcoradas com sucralose e combinac;oes de sucralose e acessulfame de 

potassio. 

As analises multivariadas dos dados dos consumidores mostrou que 

enquanto os consumidores experimentaram uma alta qualidade nos produtos 

edulcorados com sucralose uniformemente atraves de sua vida util, as bebidas 

gasosas edulcoradas com aspartame e com combinac;oes de aspartame 

modificaram de maneira significativa com o tempo, dando urn produto que e 

percebido pelo consumidor como inconsistente e que se deteriora na qualidade 

com o passar do tempo. 
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3.5. Anexos 

Tab. 1 - Ava1ia9ao analitica de edulcorantes em bebidas sabor cola utilizadas 

no ensaio de estabilidade de edulcorantes 

EDULCORANTE NO MOMENTO 1 MES 3 MESES 6MESES 

DAPRODU<;AO 

100% aspartame 600ppm 502ppm 386 ppm 223 ppm 

100% sucralose 225 ppm 225 ppm 225 ppm 225 ppm 

Sucralose/acessulfame 183 ppm: 45 ppm 183 ppm: 183 ppm: 183 ppm: 

de potassio 45ppm 45ppm 45ppm 

Aspartame/acessulfame 300 ppm: 75 ppm 260 ppm: 197 ppm: 102 ppm: 

de potassio 75ppm 75ppm 75ppm 
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Tab. 2- Diferen<;as significativas a 95% de confian<;a por edu1corante 

SUCRALOS SUCRALOSE E ASPARATAME ASP ART AM 

E ACESSULFAM E E 

E ACESSULFAM 

E 

Preferencia DNS DNS 1 mes >3 e 6 1 mes >3 e 6 

gera1 meses meses 

Inten<;ao de DNS DNS 1 mes >3 e 6 1 mes >3 e 6 

compra meses meses 

Agrado do DNS DNS 1 mes >3 e 6 1 e 3 meses> 

sabor meses 6 meses 

Intensidade DNS DNS 1 mes >3 e 6 1 e 3 meses> 

do sabor meses 6 meses 

cola 

Intensidade DNS DNS 1 mes >3 e 6 1 mes >3 e 6 

da do<;ura meses meses 

Consistenci DNS DNS 1 e 3 meses> 6 1 e 3 meses> 

a meses 6 meses 

Car::iter DNS DNS 1 e 3 meses> 6 1 mes >3 e 6 

refrescante meses meses 

Agrado do DNS DNS 1 e 3 meses> 6 1 mes > 6 

after taste meses meses 

After taste DNS DNS 1 e 3 meses> 6 1 mes >3 e 6 

doce meses meses 

*DNS= diferen9a nao SignificatiVa 

46 



Bibliografia 

1) CORZAS, LETICIA PARRILLA. Atraves de los sentidos. Revista 

Enfasis Alimentacion. Ano VIII, n° 3 jun/jul2002. 

2) DURAN, L. COS TELL "Revision, Percepcion del gusto, aspectos 

fisicoquimico y psicofisicos" em Food Sci. Tech Int., Espanha 1999. 

3) TUBINO, DAL VIO FERRARI Manual de planejamento e 

controle da produ~ao. Sao Paulo: Atlas, 1997. 

4) OLIVEIRA, DJALMA P.R. Manual de consultoria empresarial: 

conceitos, metodologia, praticas. 2 ° ed. Sao Paulo : Atlas, 1999 

5) REIN OLD, MATHIAS R. Revista Food Express. Ano V n° 26 

Abril/2001 

6) UNIVERSIDADE DE SERGIPE. www.mufs.ufs.br/ rede/ 

avisos/alimentos 

7) REVISTA APRENDIZ. 21/06/01. www.uol.corn.br/aprendiz/ 

n revistas/revista__profissoes/agostoOO/engenharias/alimentos. 

8) www. setor l.com. br/analises/sensorial/a senso.htm Analise 

Sensorial. 

47 



9) MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaro, 1947- Administra~ao de 

projetos: como transformar ideias em resultados. Sao Paulo : 

Atlas, 1997. 

10) GIL, ANTONIO CARLOS GIL. Como elaborar Projetos de 

Pesquisa. 3°edi<;ao, Sao Paulo : Atlas, 1991. 

11) UNIVERSpjADE FEDERAL DO PARANA. SISTEMAS DE 

BIBLIOTECAS. Normas para apresenta~ao de documentos 

cientificos: referencias. Curitiba: ed. da UFPR, 2000. 

12) MOWEN, JOHN C. Comportamento do Consumidor I John C. 

Mowen, Michael S. Minor: tradu<;ao Vera Jordan; pesquisa e 

reda<;ao de textos a adicionais e revisao tecnica Tania M. Vidigal 

Limeira. 1 ed.- Sao Paulo: Prentice Hall, 2003. 

13)EDWARDSON, W. MAC CORMAC, C.W. Melhoramento de las 

pequenas industrias alimentarias em los paises em desarollo. 

Otawwa, Ont., CIID, 1991. 

14) BRYCE, MURRAY D. Politicas e Metodos de Desenvolvimento 

Industrial. Editora Forense, Rio de Janeiro- Sao Paulo: 1970. 

15) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. SISTEMAS DE 

BIBLIOTECAS. Normas para apresenta~ao de documentos 

cientificos: Teses, disserta~oes, monografias e trabalhos 

academicos. Curitiba: ed. da UFPR, 2000. 

48 



16) GEP AI : GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

AGROINDUSTRIAIS/ Coordenador Mario Otavio BataJha. Gestio 

agroindustrial. 2° ed. :Sao Paulo: Atlas, 2001. 

17) LANBIN, J. J. Le marketing stratt!gique. Paris: McGraw-Hill, 

1991. 

18) Palestra proferida no Semimirio Embalagem e Expectativas

Oportunidades e riscos, promovido pela Associa9ao Brasileira de 

Embalagens. Sao Paulo, 26 de maio 1998. 

19) PENG, R. Fatores importantes na prote~ao de alimentos 

pereciveis. Frutas e Legumes, n° 4, Sao Paulo, 2000. 

20) MC CANN, JOSEPH E. Doce sucesso: como a NutraSweet criou 

urn negocio de urn bilhao de do lares./ Joseph E. McCann; 

tradu9ao de Elizabeth Braga. - Rio de Janeiro : LTC- Livros 

Tecnicos e Cientificos Ed., 1991. 

21)V AZIRANI, ROMA e SEVERO, DANIEL. Estabilidad de los 

edulcorantes en bebidas. Revista Enfasis Alimentacion. Ano VIII, 

n°3 jun/jul2002. 

22) TUEME, JUAN J. Sabores que disfar~am o gosto. Revista Enfasis 

Alimentacion. Ano VIII, n°3 jun/jul2002. 

49 


