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INTRODUÇÃO: 

De acordo com Brown; Eisenhardt (1995), o desenvolvimento de novos produtos (DNP) é o 

processo em que a oportunidade de mercado é convertida para um produto em potencial a ser 

comercializado. Com o advento da conjuntura capitalista, o mundo passou a ser intensamente 

globalizado, tornando a competição entre as empresas acirrada para possibilitar o funcionamento da 

economia. Desta forma, a necessidade de se criar produtos constantemente de forma a se evitar a 

obsolescência diante de suas concorrentes, somada às demandas do mercado consumidor, tornou o 

desenvolvimento de novos produtos uma atividade de extrema relevância para as empresas 

(SENHORAS; TAKEUCHI; TAKEUCHI, 2007). 

O objetivo deste projeto foi realizar um estudo sobre as principais ferramentas utilizadas no 

processo de desenvolvimento de novos produtos alimentícios no Brasil, visando promover uma análise 

qualitativa e quantitativa do assunto. 

METODOLOGIA: 

A metodologia deste projeto foi pautada a partir de dados coletados pela realização de pesquisas 

bibliográficas sobre as ferramentas de Desenvolvimento de Produtos (DP) e um questionário aplicado 

para profissionais da área de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de alimentos, de forma a se analisar 

comparativamente os instrumentos mais utilizados. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unicamp (CAAE: 56417222.3.0000.5404). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A construção do exercício de Desenvolvimento de Novos Produtos, segundo KOTLER (2007), 

está pautada em diversas etapas, tais como: geração de ideias, seleção de ideias, desenvolvimento e 

teste do conceito, estratégia de marketing, análise do negócio, desenvolvimento do produto, teste de 
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mercado e comercialização. Desta forma, a pesquisa bibliográfica foi orientada a partir da metodologia 

de Philip Kotler. 

 O questionário obteve um total de 69 respostas, das quais 51 eram provenientes de indivíduos 

inseridos no setor alimentício – as demais respostas foram descartadas. É importante ressaltar que o 

número de respostas em relação às metodologias excedeu a quantidade de participantes integrados na 

pesquisa em razão da possibilidade em assinalar mais de uma alternativa durante sua realização. 

A partir do levantamento de dados das informações pessoais dos participantes, é possível 

observar que a participação se concentrou em uma faixa etária predominante de 26 a 35 anos e 

majoritariamente expressiva na Região Sudeste (acompanhada, respectivamente, pelas Regiões Sul e 

Nordeste). Além disso, a maior parte dos respondentes atuavam em empresas nacionais com até 99 

empregados. Os resultados podem ser observados na Figura 1 (objetivando-se reduzir o espaço 

amostral e realizar um mapeamento mais sucinto, foram escolhidas as alternativas mais assinaladas):  

 

Figura 1. Principais Ferramentas Utilizadas para o Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentícios. 

 

 

De autoria própria. 

 

 O levantamento de dados aponta que, excetuando-se as etapas de Desenvolvimento e Teste de 

Conceito, Estratégia de Marketing e Análise do Negócio, a opção mais assinalada pelos participantes foi 

“Nenhuma”. Além disso, nos estágios de Análise do Negócio e no Teste de Mercado, houve uma 

quantidade expressiva de indivíduos que desconheciam acerca das metodologias utilizadas em tais 

fases. Isso se dá porque ainda que sejam essenciais, as metodologias aplicadas para o desenvolvimento 
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de novos produtos alimentícios são pouco exploradas no Brasil, dificultando o acesso a estas 

ferramentas. 

 Realizando-se uma análise comparativa dentre todas as ferramentas, é possível constatar 

também que o Marketing Digital é a principal metodologia utilizada nos dias de hoje. Tal fato decorre da 

expansão dos meios de comunicação e informação, provenientes da democratização do acesso à 

tecnologia e dos efeitos gerados pela globalização, corroborando para que o mundo virtual se tornasse 

o maior aliado do comércio na chamada “Era da Informação”. Para Castells (2009), a internet transforma 

o mundo virtual na realidade atual, formando a sociedade em rede. 

CONCLUSÕES: 

Com isso, é possível concluir que a maior parte dos participantes desconhece as metodologias 

de Desenvolvimento de Novos Produtos para o ramo alimentício ou não utilizam tais ferramentas em 

suas empresas. Sendo assim, é notório que há certa incipiência, no Brasil, em relação a este setor.  

O desenvolvimento de produtos está atrelado às necessidades e tendências do mercado 

consumidor, acarretando a necessidade das indústrias de alimentos em dar respostas rápidas 

constantemente frente às mudanças do mercado (PENNA,1999). Portanto, trata-se de uma atividade 

que propicia o espírito de competitividade entre as indústrias. Essa dinâmica contribui para fomentar as 

expectativas que as empresas possuem de sempre tentar elevar sua rentabilidade e participação de 

mercado (PARASURAMAN; COLBY, 2002). Desta forma, o conhecimento das ferramentas que 

viabilizam o desenvolvimento de novos produtos alimentícios é imprescindível para garantir o êxito deste 

processo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BROWN, S. L.; EISENHARDT, K. M. Product development: past research, present findings, and 

future directions. Academy of Management Review, 1995. 

SENHORAS, E. M.; TAKEUCHI, K. P; TAKEUCHI, K. P. Gestão da Inovação no Desenvolvimento 

de Novos Produtos, 2007. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração do Marketing: A Bíblia do Marketing. Prentice 

Hall Brasil, 2007. 

PENNA, E.W. 1999. Desarrolho de alimentos para regimenes especiales. In: MORALES, RH; 

TUDESCA, MV. Optimizacion de formulaciones. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 1999. 

PARASURAMAN, A. & COLBY, C. L. Marketing para produtos inovadores. Porto Alegre: Bookman, 

2002. 

CASTELLS, M. Comunicación y poder, 2009. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

 

 

 

 


