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Principais Clientes
•  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

•  UNESP/FMVZ – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
 

•  WQS/Biorastro – Certificações de Produtos Ltda 

• PESAGRO - RJ

Parceiros
• INCUBADORA PROSPECTA – BOTUCATU/SP

• UNESP/FCA– UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
 

• SEBRAE/SP

• FINEP/MCT

• FEPAF



Mudança de Comportamento do consumidor

•  O consumidor antes baseava sua compra em 
aspectos de variedade, fixação de preços e valor 
da marca; 

• Atualmente avalia as características intrínsecas 
como a qualidade dos produtos, valor nutritivo e 
aspectos ambientais. Informações adicionais nas 
embalagens também são consideradas atributos 
importantes para o consumidor.

A Oportunidade



O CONSUMIDOR CIDADÃO
• Um exemplo da mudança de comportamento do consumidor é o acordo firmado 

com Greenpeace e as empresas da cadeia produtiva de carne em outubro de 2009 

e mostra a força do novo consumidor cidadão. 

Este acordo tem como itens principais: 

1)Desmatamento zero na cadeia de suprimentos; 

2) Rejeição a invasão de terras indígenas e áreas protegidas; 

3) Rejeição ao trabalho escravo; 

4) Rejeição a grilagem e a violência no Campo; 

5) Sistema de Rastreabilidade de produção monitorável, verificável e reportável; 

6) Implementação dos compromissos na cadeia produtiva.



O CONSUMIDOR CIDADÃO

• A indústria de alimentos deve se adaptar ao novo perfil 

do consumidor brasileiro. É o que revelou uma 

pesquisa realizada pelo Ibope. As conclusões sobre 

esta mudança de comportamento foram apresentadas 

no dia 18 de maio, pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Secretaria de 

Agricultura do Estado.



O CONSUMIDOR CIDADÃO

• O Ibope entrevistou 1.512 pessoas com idade 

acima de 16 anos nas nove principais capitais do 

país. O objetivo foi levantar o atual perfil do 

consumidor de alimentos no Brasil e apontar 

tendências. Em parceria com o Instituto de 

Tecnologia de Alimentos (Ital), a Fiesp levantou 

dados interessantes.



O CONSUMIDOR CIDADÃO
• Consumidores preferem produtos saudáveis e bem-estar, mesmo 

que custem mais caro. 

• Tem aqueles que priorizam fatores como sensorialidade e prazer. 

• Outros optaram pela conveniência e praticidade, para facilitar a 

correria do dia a dia. 

• A fidelidade com a marca também revelou um consumidor que 

valoriza ainda a confiabilidade e a qualidade na hora da compra.



Qualidade do produto AgroAlimentar
Segurança alimentar, como abordagem qualitativa;

•  Qualidade percebida pelo consumidor. 

Um alimento de qualidade é aquele que atende às 

necessidades do consumidor em termos de conveniência, 

de propriedades funcionais, nutritivas e de higiene; e que 

respeita a legislação pertinente e informa o consumidor 

quanto aos cuidados e modos de preservação de preparo e 

ingestão (LIMA FILHO et.al, 2003).

O Desafio “Cultural”



Modelo de Negócios
como estratégia de alinhamento

O Desafio “Prático - Cultural”

Produtores -> Associações
Prefeitura -> Instituição do Serviço de Inspeçao Municipal

Universidade -> Análises e Indicadores

 ALVO = Assessoria Técnica  



Rastreabilidade
O Desafio “Prático - Tecnológico”

Identificação não é Rastreabilidade. Não deve confundir-se o termo 
Rastreabilidade com Identificação de produtos/animais. 

A identificação é um meio para conseguir a rastreabilidade, mas não é o único 
investimento a realizar ao implantar um bom sistema de rastreabilidade.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento


Rastreabilidade

O Desafio “Prático - Tecnológico”



Rastreabilidade
O Desafio “Prático - Tecnológico”

1.Planear e Organizar;
2.Alinhar Dados Mestre;
3.Registar Dados;
4.Requerer Rastreabilidade;
5.Usar Informação.



O Modelo de Negócios
“Arquitetura de Software - SOA”



O Modelo de Negócios
“Arquitetura de Software”



Gondula Segura

• O sistema consiste em rastrear o produto e 
comprovar sua origem, atestando sua 
qualidade e garantindo que é um produto 
seguro, em conformidade com a legislação 
brasileira (Instrução Normativa 64, 19 do 
Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, Portaria 54).



Pontos de Abrangência do Modelo
• Abordagem integrada da Segurança Alimentar, por meio do 

cumprimento  da legislação;

• Assegurar a segurança e, principalmente a confiança dos 

consumidores; 

• Aproximar o consumidor do produtor de alimentos apresentando 
os processos de produção, as empresas processadoras; os locais de 
origem;

• Construção de nova relação entre consumidores e produtores, 
pautado em confiança restabelecida, a distância é compensada por 
meio de mecanismos de comunicação de informação;

• Benefícios para produtores certificados, já que a rastreabilidade é 
exigência.



Novas Interfaces
O Desafio “Prático - Tecnológico”



Novas Interfaces
O Desafio “Prático - Tecnológico”
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