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Cenário 

Econômico

No ano de 2017, a indústria de
alimentos teve um crescimento histórico, uma vez
que superou as estimativas do crescimento do PIB
2017 (0,7%). Com isso, conseguiu fechar o ano
com um aumento de 1,2% em relação os números
de 2016.

Levando em consideração que o

Brasil é o 4º produtor de alimentos no mundo e o

2º em exportação, nota-se a crescente procura do

mercado competitivo no desenvolvimento ou

criação de produtos para a diferenciação.
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produto alimentício?
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Nos últimos anos do século passado, o desenvolvimento de produtos foi um dos

principais responsáveis da inovação na época tais como: alimentos congelados, panificação

mecanizada, pasteurização do leite e hidrogenação de óleos.

.

Contexto 

Histórico
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Diante disso, teve alguns

aspectos que encorajaram a evolução

do processo de evolução da indústria

de alimentos nos últimos 100 anos

foram, o desenvolvimento tecnológico

dos processos de produção, métodos

de conservação e canais de

distribuição de alimentos, maior ênfase

no marketing.

Além disso, também houve

o desenvolvimento de novas

formulações e produção on-line,

pesquisa de mercado voltada para as

necessidades dos consumidores e

desenvolvimento de novos ingredientes

e por último a integração entre

Marketing e P&D e novas tecnologias.



Desenvolvimento de um 

produto alimentício

Conceito do Produto

É necessário que inicialmente seja

definido o conceito do produto. Para isso, as ideias

precisam estar alinhadas às expectativas do

consumidor de forma bem embasada de forma a

entender o que o mercado necessita. A realização

de pesquisas com o público ajuda bastante nessa

etapa. Além disso, é fortemente indicado que seja

feito o registro e explanação das ideias para que

haja clareza e certeza do que será desenvolvido.

Formulação

A primeira formulação do produto

pode ser baseada em algum produto similar que já

existe no mercado. A ideia é que seja seguida a

formulação já existente, adaptando-a para o

objetivo desejado. É importante que tudo seja

analisado: os ingredientes, as restrições, o custo,

etc.

Teste

Na etapa de testes, é essencial

que o começo seja em uma escala menor

para que somente depois tenha o avanço

para uma escala de grande porte. Dessa

forma, custos elevados na produção são

evitados, visto que já testado em pequena

escala, o produto terá maior probabilidade de

sucesso quando em larga escala. O registro

de todos os testes e resultados é bastante

importante para que o produtor tenha total

conhecimento de todo o processo e os

motivos de erros na produção.
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“Erre bastante, pequeno. Faça muitos 

testes, pequenos. Leve para o industrial 

aquilo que tem uma boa chance de 

sucesso”
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Verificação e Validação

A validação do processo de desenvolvimento do produto tem o intuito de confirmar as

etapas da criação e atender ao conceito do produto. Servindo também para averiguar se o processo

estar de acordo com o conceito do produto.

Desenvolvimento de um 

produto alimentício
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Registro do Processo

Ao chegar na formulação desejada,

deve-se fazer o registro do processo, para que com

isso facilite a padronização dele.

Os registros relacionados a fórmula,

são o cadastro de todos os produtos, a embalagem

do produto e fornecedores homologados.

Os registros relacionados ao processo,

são a ficha do processo, que seria o mapa geral de

como produzir o produto, as análises de perigos do

processo e a especificação de liberação industrial.

Já os registros ligados às rotinas de

saída do processo são a especificação técnica do

produto acabado interna e externa e a amostra

representativa do produto padrão, para que se

tenha um controle de qualidade.

E por último, os registros que tem

relação com às rotinas de entrada do processo são

a análise de perigos de matérias-primas, a amostra

representativa da matéria-prima padrão e a

especificação técnica dos de ingredientes.
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Curiosidade

A gestão de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), de forma 

sistêmica, utiliza esses registros para 

que o produto tenha menos chance de 

dar problema. Podendo até melhorar a 

comunicação das áreas da empresa e 

facilitando o aprendizado de todos.

Desenvolvimento de um 

produto alimentício



O serviço apresenta duas possíveis vertentes, de acordo com a necessidade do

cliente: desenvolver e/ou formular um novo produto e melhorar produtos existentes no

mercado, assim como desenvolver um novo processo produtivo. Como objetivo, busca-se

impactar positivamente o mercado consumidor, oferecendo produtos inovadores e de alta

qualidade.

Com nosso serviço de Desenvolvimento de Produtos:

- Suas ideias serão transformadas em realidade

- Você terá um novo produto totalmente exclusivo para seu negócio

Acesse o nosso site  https://www.elementusconsultoria.com e solicite um diagnóstico 

gratuito!
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Como a Elementus atua?
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A Elementus Júnior Consultoria é uma empresa júnior formada

por alunos de graduação dos cursos de Engenharia Química, Engenharia de

Alimentos e Química Industrial da Universidade Federal de Pernambuco.

Desde 2008, a Elementus proporciona aos seus membros

vivência empresarial e fomenta a cultura empreendedora. Com o apoio de

professores e parceiros, a empresa oferece consultorias nas áreas de

elevação da produtividade, previsibilidade da produção, inovação em

produtos e qualidade de produtos, além de realizar cursos e eventos em sua

área de atuação.
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