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RESUMO

O desenvolvimento de novos produtos está em estreita relação com as tendências de mercado e necessidades dos consumidores. Como consequência, a forte competitividade

do mercado faz com que as indústrias procurem fornecer produtos que satisfaçam as necessidades dos consumidores, o que implica no aumento da qualidade sensorial desses

produtos. Por isso, as indústrias têm utilizado cada vez mais as técnicas de avaliação sensorial para auxiliar na fase de desenvolvimento de novos produtos. O objetivo deste

trabalho foi utilizar métodos sensoriais para avaliar a qualidade, bem como a aceitação de novos produtos no mercado. Os métodos sensoriais estudados neste projeto de

iniciação científica foram incluídos no Trabalho Integralizado Multidisciplinar (TIM) do Curso de Engenharia de Produção. Neste trabalho foi apresentado uma proposta de criar

uma indústria do segmento alimentício, mais especificamente o ramo da confeitaria. No primeiro momento utilizou métodos estatísticos para realizar uma pesquisa de mercado.

Através desta pesquisa, avaliou se seria viável abrir uma confeitaria em Divinópolis – MG, além de analisar o perfil dos consumidores/clientes, os hábitos e frequência de

consumo, etc.  Com o objetivo de atingir a excelência dentro do seu ramo de atuação, no segundo momento, definiu-se os produtos que seriam fabricados e realizou-se uma

pesquisa de aceitação com consumidores para avaliar a aceitação dos produtos. Utilizou-se métodos sensoriais para otimização de fórmula, controle de qualidade e para

entender as preferências dos consumidores sobre os produtos da confeitaria. Através da análise estatísticas dos resultados dos testes sensoriais pudemos verificar a aceitação

dos novos produtos da confeitaria no mercado, bem como as preferências dos consumidores.
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