
Oportunidade para o 
desenvolvimento de novos 
produtos  



Desenvolvimento de produtos 

 Modificação de um produto de linha 
 Criação de um novo produto, já existente no mercado 
 Criação de um produto NOVO 

Abordagem 



Quem desenvolve? 

 Equipe da própria empresa (Departamento de PeD) 
 Colaboradores da empresa + Consultoria 

Abordagem 



Como desenvolver? 

 Ideia ou demanda – Inovação 
 Descrição do produto – ingredientes, durabilidade, público alvo 
 Estudo da viabilidade  
 Planejamento do teste de pequena escala  
 Realização do teste de pequena escala 
 Avaliação das formulações desenvolvidas 
 Planejamento do teste de escala piloto com a formulação definida 
 Estudo da vida de prateleira 

 

Abordagem 



 Deverão ser alterados os parâmetros de processo? 
 Serão necessárias mudanças nos equipamentos da linha de processamento? 
 O aspecto sensorial terá que ser reavaliado pelo consumidor? 
 A vida de prateleira também será alterada? 
 Qual será o impacto no custo dos produtos? 
 Será necessário registro ? 

Pontos que precisam ser analisados 

Abordagem 



SAUDABILIDADE 

 Aumento da consciência em adquirir alimentos saudáveis 
 Melhor entendimento sobre alimentos ou nutrientes nocivos 
 Conhecimento sobre propriedades funcionais de alguns alimentos 

Cenário atual 



Cenário atual 

Mas o que é um alimento saudável? 



Cenário atual 



Cenário atual 

Público alvo para o desenvolvimento de novos produtos 

Consumidor Alérgico 
ou intolerante 

Consumidor 
exigente 



Demanda por parte do consumidor final  

 Intolerantes a lactose 
 Intolerantes ao glúten 
 Alérgicos ao trigo, leite, ovo e soja 
 Público em geral que enxerga alergênicos sob a ótica da saudabilidade 

Demandas  



Demanda Business to Business 

 Ingredientes não alergênicos (farinha de arroz, óleo de milho, derivados 
de coco, castanha de baru) 

 Ingredientes sem “Pode conter…” 

 Aditivos livres de alergênicos (lecitina de girasol, gordura de palma, 
derivados de coco, amidos modificados). 

 Luvas, embalagem e adesivos 
 

Demandas  



Exemplos de alimentos comuns que vem ganhando destaque no 
cenário atual 

 

 Curcuma 

 Pepino 

 Derivados de coco 

 Jaca 

 Abacate 

 
 

Demandas  



“Novos alimentos ou novos ingredientes são os alimentos ou 
substâncias sem histórico de consumo no País, ou alimentos com 

substâncias já consumidas, que, entretanto, venham a ser adicionadas 
ou utilizadas em níveis muito superiores aos atualmente observados 

nos alimentos utilizados na dieta regular.” (Resolução nº16/1999). 

 

Novos alimentos e Novos ingredientes 



OBRIGADO! 

pamela@alimentarconsultoria.com.br 
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