
Como agregar 
qualidade ao seu 

produto?

elementusconsultoria.com



Qualidade dos produtos ...................3
Rotulagem.........................................4
Shelf Life...........................................5
Padronização de Processos 
Produtivos........................................6
Estudo de Embalagem.....................7
BPMA/BPF........................................8

SUMÁRIO

Imagem deve ser de acordo com o tema do
ebook e sempre em preto e branco.



Qualidade dos 
produtos

O controle da qualidade dos alimentos
deve ser algo essencial a todos os estabelecimentos, já
que visa a proteção dos consumidores contra
possíveis riscos e assim garantindo o cumprimento da
legislação.

Principalmente, no caso de produtos
embalados, é importante apresentar, de forma clara os
valores nutricionais dos alimentos que foram
fabricados sendo estas e outras informações
rigorosamente estabelecidas pelo Ministério da
Agricultura e Anvisa que são os órgãos fiscalizadores
das questões relacionadas à higiene alimentar e os
processos operacionais de fábricas, indústrias e
supermercados do Brasil.
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Como agregar qualidade ao seu produto?

Para as empresas, então, é extremamente necessário dar importância ao controle da qualidade, em
todas as etapas da cadeia, e ao consumidor final, cabe a tarefa ser consciente sobre o que está consumindo e cobrar
das autoridades e empresas que este acesso seja facilitado.



A rotulagem agrega uma grande
amplitude de benefícios para os clientes. O
serviço de Rotulagem oferece a regulamentação
de um ou mais produtos perante a legislação
brasileira, dentro das diretrizes RDC 360/03 e
RDC 359/03 da ANVISA, que são necessárias
para caso o produtor queira expandir seu
mercado para atingir grandes comércios e evitar
multas (que podem ser tanto únicas, ou diárias
até o cumprimento da ordem de correção).

O serviço de rotulagem oferece o
conhecimento detalhado da composição e
formulação nutricional do seu produto. Isto é
uma via de mão dupla: não só o cliente saberá
mais (e poderá até mesmo comercializar de um
modo mais focado, com base nas informações
do rótulo), mas também os consumidores. De
imediato, isso criará um maior laço de confiança
produtor-consumidor, fortalecendo a marca.
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Além disso, como mencionado antes,
com a rotulagem constituída, o cliente será
apresentado com a possibilidade de expansão
de mercado. Isto porque grandes comércios são
legalmente obrigados a requerer uma tabela
nutricional dos produtos que disponibilizam
para a venda. Com a rotulagem, o cliente será
capaz de fazer parcerias e vender seus produtos
nestes comércios, acarretando a evolução
financeira da marca.
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No Brasil, a ANVISA determina que os
alimentos perecíveis venham com o prazo de
validade, além de instruções para a sua
conservação no rótulo do produto, por isso é
importante sabermos acerca do Shelf Life.

O Shelf Life, muitas vezes conhecido como
tempo de prateleira, é o tempo em que o
alimento perecível conserva suas características
organolépticas e não tem interferência em sua
qualidade. Os prazos de validade são
determinados a partir de testes microbiológicos,
sensoriais e físico-químicos realizados em
laboratório. Dentre outros fatores, os testes
avaliam quanto tempo o alimento leva para
perder algumas características padrões como
textura, viscosidade, sabor, pH, nutrientes,
coloração ou ultrapassar os limites
microbiológicos estipulados pelo órgão
responsável.
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O serviço de Shelf Life acompanha
parâmetros descritos pela ANVISA que
qualificam o alimento como próprio para o
consumo, a fim de entregar uma maior
segurança para o consumidor e possibilitando
melhores estratégias de estocagem para o
produtor.

Dois caminhos podem ser
trabalhados: a determinação do prazo de
validade, a fim de atender aos requisitos legais
exigidos, e o estudo do aumento de validade,
que pode garantir vantagem sobre os
concorrentes.
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Atualmente, não é incomum que uma
empresa tenha várias etapas distintas umas das
outras ou peças que se movimentam
independentemente no seu processo de
produção. Alguns dos maiores males que afligem
os proprietários dessas empresas é a variância
do produto final e a dificuldade de saber dos
detalhes de cada uma das etapas
separadamente. O serviço de Padronização de
Processos traz a solução para esses problemas.

Os maiores benefícios da Padronização
de Processos estão na otimização do processo
produtivo. Com o serviço, o cliente terá um
maior conhecimento da sua linha de produção,
podendo encontrar até mesmo possíveis pontos
de melhoria — além disso, por ter um maior
conhecimento, ele também terá um maior
controle total sobre a produção do
estabelecimento.
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Com a Padronização do processo
produtivo, o produto final não irá sofrer
variações. Isto não só ajuda o produtor a reduzir
desperdícios desnecessários que estão
possivelmente correndo durante a produção
(podendo alavancar, consequentemente, o
retorno financeiro do negócio), mas também
auxilia na relação produtor-consumidor, pois não
há o receio que um produto esteja diferente do
outro, passando mais credibilidade e confiança.
Com todas as informações do processo produtivo
padronizadas e documentadas, o proprietário
terá um maior poder de previsibilidade sobre o
seu produto final. Ele saberá exatamente quanto
usa de matéria-prima para gerar uma tal
quantidade de produto. E, caso algum erro
aconteça no futuro, ele poderá descobrir muito
mais facilmente a sua fonte; assim, diminuindo a
quantidade de tempo e dinheiro perdidos em
caso de falha.
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Por vezes subestimada, a embalagem é
um elemento-chave para o sucesso dos
alimentos no mercado e é uma das responsáveis
por promover a comunicação entre a marca e o
consumidor. Prioritariamente, a finalidade da
embalagem é a capacidade de conservar o
produto, por isso, é essencial que ela esteja
alinhada com as características do produto, a fim
de garantir a proteção, qualidade e
durabilidade necessárias.

Além disso, uma boa embalagem é um
aspecto bem importante de atração para as
vendas, afinal, muitos consumidores compram
produtos pela forma como ele é apresentado,
tornando possível o fortalecimento da marca.
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Por isso, o nosso serviço de estudo
de embalagens é de suma importância. São
apresentados ao cliente os principais tipos de
embalagens, levando em consideração vários
requisitos para uma melhor adequação a seu
produto. Passando por diversos testes com o
objetivo de assegurar a integridade da
embalagem, tem por finalidade entregar um
produto mais seguro ao consumidor e agregar
valor a sua marca.
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Com o objetivo de garantir o manuseio
correto e higiênico dos alimentos, o uso das
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos,
assim como das Boas Práticas de Fabricação,
infere na qualidade final do produto. Dessa
forma, o estabelecimento que possuir tais
requisitos, além de assegurar o bem-estar dos
clientes, eliminando doenças que possam ser
transmitidas através dos alimentos, gera um
padrão de qualidade, por estar de acordo com a
regulamentação RDC nº 216 e 275 da ANVISA,
evitando multas/descumprimentos com a lei e
por ter maior controle da produção, dificulta
possíveis perdas durante e após o processo.

Ao encontrar necessidade de execução do
serviço, tendo conhecimento da situação atual
do estabelecimento, é preciso que o responsável
e os seus funcionários tenham consciência das
práticas que devem ser realizadas.
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Para isso, precisam ter acesso a um
manual contendo todas as normas de BPMA
e/ou BPF, que serão diretrizes detalhadas de
ações, como a manutenção e higienização das
instalações, dos equipamentos e dos utensílios.

Nessa perspectiva, também é
fundamental a existência dos POP’s
(Procedimentos Operacionais Padrão),
documentos que estão contidos no manual e,
diferente do restante dele, devem ser visuais,
com passos simplificados e objetivos, efetivando
as ações cotidianas planejadas anteriormente.
Por fim, é válido ressaltar que, todos os recursos
utilizados para garantir as condições higiênico-
sanitárias dos alimentos devem seguir as
legislações dos órgãos competentes, sempre
alinhadas com a lei e, consequentemente, com o
desejo dos consumidores.
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