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Introdução

O mercado consumidor da atualidade apresenta um 
nível mais crítico quando na aquisição de um produto 
para consumo, por isso, devido as rápidas mudanças 
dos gostos do consumidor, a tecnologia e a 
concorrência, as empresas devem desenvolver um fluxo 
permanente de novos produtos e serviços, sejam estes 
obtidos através de aquisição – comprando uma empresa 
toda, uma patente ou uma licença para fabricar o 
produto de alguém – ou através do desenvolvimento de 
novos produtos em seu próprio departamento de 
pesquisa e desenvolvimento. 

Como os custos para desenvolver e introduzir novos 
produtos tem aumentado muito, muitas empresas 
grandes adquirem marcas já existentes em vez de criar 
marcas novas. Outras poupam recursos copiando 
marcas dos concorrentes ou reativando marcas antigas.

Novos produtos são produtos inéditos, produtos 
aprimorados, produtos modificados e novas marcas que 
a empresa desenvolve através de seu próprio trabalho 
de pesquisa e desenvolvimento [1]. A inovação pode 
implicar em muito risco. Há várias razões para o 
fracasso de tantos produtos, pois, embora uma idéia 
possa ser boa, o tamanho do mercado pode ter sido 
superestimado; o produto talvez não tenha sido tão bem 
projetado como devia, ou tenha sido posicionado de 
forma incorreta no mercado.

Para criar novos produtos de sucesso é preciso 
compreender os consumidores, mercados e 
concorrentes e desenvolver produtos que ofereçam 
valor superior aos clientes, bem como, atendam as 
crescentes restrições sociais e governamentais, tais 
como segurança do consumidor e padrões ecológicos.

Criteriosamente aos aspectos abordados sobre as 
estratégias de lançamento de um novo produto, foi
desenvolvido um produto denominado DOCE DE 
MANDIOCA, como exigência do seminário da 
disciplina Administração e Planejamento rural do curso 
de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns.

Com base nos conhecimentos a respeito da produção de 
mandioca (Manihot esculenta) que tem apresentado
produções crescentes com valores que chegaram a alcançar 
a casa de 228 milhões de toneladas em 2007 [2], e sabendo 
que o Brasil em 2005 produziu 27,6 milhões de toneladas,
sendo que Pernambuco é o 14º maior produtor no Brasil, 
com 473,9 mil toneladas produzidas na mesma safra, e que 
a produção de mandioca no nordeste é de 9,8 milhões 
toneladas, onde deste total, 80% é destinada à 
industrialização [3], optou-se por desenvolver um produto a 
base dessa matéria prima tão abundante na região. 

Todas as etapas para testar a aceitabilidade do produto, 
DOCE DE MANDIOCA, no município foram satisfatórias,
demonstrando ser um produto com real potencial de 
competitividade, tendo como grandes vantagens o baixo 
custo, devido a grande oferta da matéria prima base, a 
mandioca, na região [4], ser um alimento de alta qualidade
e apresentar-se como um alimento rico em suas 
propriedades energéticas, bem como, ótimas características 
sensoriais.

Material e métodos

O presente trabalho foi desenvolvido durante a disciplina 
de Administração e Planejamento Rural, no Departamento 
de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns.

O produto foi desenvolvido mediante as seguintes 
etapas: 1) Definição do conceito de produto (produto 
alimentar, energético e que pudesse ser consumido como 
sobremesa por pessoas economicamente ativas ou não); 2) 
Elaboração de um questionário estruturado visando testar a 
aceitabilidade do produto e buscar informações acerca das 
necessidades possíveis de serem agregadas ao produto; 3) 
Realização de entrevistas, tendo como parâmetro a 
definição de uma amostra representativa aleatória da 
população Garanhuense, para 90% de confiabilidade,
equivalente a 100 entrevistados, segundo metodologia de 
amostragem aleatória [5]; 4) tabulação e tratamento dos 
dados; 5) Desenvolvimento de produto-protótipo; 6) 
Desenvolvimento das possibilidades do Mix de marketing: 

produto real, produto básico e produto ampliado, preço, 
praça e promoção [1], para o produto em questão.

O questionário aplicado se constituía de várias 
questões que visaram suprir informações importantes na 



concepção e no desenvolvimento do produto conforme 
tabela 1. 

Resultados e Discussão
No processo de geração da idéia, buscou-se

desenvolver um alimento que satisfizesse as necessidades 
de suplementação energética das pessoas que pudessem e 
necessitasem consumir este tipo de alimento, bem como 
escolher um alimento que viesse promover os valores e a 
produção agrícola regional,, pois valorizar os produtos 
da terra era uma das premissas a serem seguidas na 
geração da idéia inicial. A escolha de elaborar um 
produto para ser consumido principalmente como 
sobremesa foi devido ao resultado da pesquisa que 
demonstrou que 30% das pessoas têm o hábito de comer 
sobremesas, sendo que outros 48% consome às vezes
(Gráfico 1), destas, 80% consomem sobremesas doces,
sendo estes um público a ser explorado.

Dentre os entrevistados, observou-se que 39% 
consumem entre 1 e 1,5kg de doce/mês, 22% consomem 
entre 1,5 e 2kg e outros 17% consomem mais de 2kg/mês 
(Gráfico 2), o que representa um consumo bastante 
significativo, principalmente no segmento das 
sobremesas.

O produto apresentou-se viável à produção, já que suas 
características físicas e organolépticas se ajustaram a 
preferência do público consumidor, tendo uma ótima 
aceitação deste por parte dos consumidores (Gráfico 3), 
dos quais 34% afirmaram que comprariam sim o doce, 
19% que certamente comprariam e 29% que 
provavelmente comprariam.

Comprovada a aceitabilidade do produto, foi 
trabalhado então com os entrevistados, questões inerentes 
à caracterização da embalagem de do rótulo desejado. A 
maioria dos entrevistados demonstrou preferência por 
embalagens plásticas com quantidades suficientes para 
várias porções (Fig 1).

Também foi possível identificar que, de acordo com o 
que desejavam os potenciais consumidores entrevistados, 
o produto deveria ser distribuído por toda rede de 
supermercados, feiras livres, lanchonetes, padarias, 

mercearias, pequenos e médios mercados de Garanhuns, 
destacando a distribuição em supermercados, 
mercadinhos e padarias. Da mesma forma procedeu-se 
para identificar qual seria o preço médio que os 
consumidores estariam dispostos a pagar para adquirir o 
produto.

Como foi possível observar, o processo de lançamento 
de um produto novo no mercado, sobretudo do gênero 
alimentar, requer uma série de etapas que devem ser 
trabalhadas criteriosamente, com objetivo de identificar 
de fato a necessidade do público que deseja alcançar. É 
constatável portanto, que tais etapas, mesmo que 
demoradas, cansativas e onerosas possibilitam ao 
empreendimento ter o risco de insucesso diminuído, a 
medida que obtendo informações daqueles que 
comprarão, tem-se a possibilidade de oferecer um 
produto que se aproxime o máximo possível do que se 
deseja adquirir.
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Tabela 1: Questionário aplicado aos consumidores de Garanhuns.

1) Você costuma sobremesas após as refeições? ( ) Sim ( ) Não ( ) As vezes

2) Que tipo de sobremesa você prefere? ( ) Doce ( ) Salgada

3) Qual estado físico? ( ) Sólido ( ) Líquido ( ) Pastoso

4) Em qual temperatura? ( ) Gelado ( ) Natural ( ) Quente

5) Qual o seu consumo médio/mês de doce? (  ) < 0,5 kg   (  ) 1 a 1,5 kg (  ) 1,5 a 2,0 kg (  ) > 2,0 kg

(  ) Aparência
(  ) Confiança 
no produto

(  ) Valor 
Nutricional

(  ) Sabor6) Que peso de importância, na escolha do produto, 
você atribui aos seguintes itens (0 a 5)?

(  ) Preço

7) Você prefere embalagens: (  ) Com porção para vários dias   (  ) Com uma porção diária

8) Você prefere qual formato de embalagem? (  ) Retangular (  ) Quadrada (  ) Redonda  (  ) Outra

9) Você prefere embalagens de: (  ) Plástico           (  ) Vidro

10) Que tipo de produtos você prefere? (  ) Caseiros                      (  ) Industrializados



11)  Você conhece o doce de mandioca? (  ) Sim (  ) Não      (  ) Mais ou menos

12)  Você adicionaria côco ao produto? (  ) Sim    (  ) Não          (  ) Talvez

(  ) Sim   
(  ) Certamente 
sim

(  ) Provavelmente sim
13) Você compraria doce de mandioca?

( ) Não    
(  ) Certamente 
não    

(  ) Provavelmente não

14) Quanto você acha que custa 0,5kg deste doce?

15) Quanto estaria disposto a pagar por 0,5kg do doce? (  ) < de R$ 1,00
(  ) R$ 1,00 a 
1,50 

(  ) R$ 1,50 a 2,00
(  ) > de R$ 
2,00

( )Supermercados (  )Mercadinhos (  ) Lanchonetes (  ) Padaria
16) Onde você espera encontrar doce de mandioca? 

(  ) Feiras livres

    
Gráfico 01. Pessoas que consomem sobremesas.                            Gráfico 02. Consumo per capto mensal de doce.

                                                     Gráfico 03. Aceitabilidade do doce de mandioca - pessoas dispostas a comprar.

Figura 1. Embalagem utilizada para o produto DOCE DE MANDIOCA. Embalagem vazia (1A) embalagem com o doce (1B).
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