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ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO PRODUTO REQUEIJÃO CREMOSO VISANDO CONTRIBUIR PARA A 
SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR

INTRODUÇÃO

No mercado competitivo atual, a sobrevivência das indústrias laticinistas de requeijão estão relacionadas não

somente a qualidade do produto, mas também com o custo de produção do mesmo, que implica diretamente

nos lucros da empresa. O resultado de um processo está não somente na tecnologia empregada, mas nos

parâmetros de produção adotados e do nível de conhecimento técnico das pessoas que o operam. No entanto,

o presente trabalho busca através das ferramentas da qualidade mostrar de maneira objetiva a causa e o efeito

do problema abordado, diminuindo o número de reclamações levantadas pelo Serviço de Atendimento ao

Cliente (SAC) sob o produto Requeijão Cremoso.

CONCLUSÃO

Dessa forma o objetivo com trabalho foi

acompanhar o desempenho do produto requeijão

cremoso visando contribuir para a satisfação do

consumidor. Para a realização do trabalho seguiu-

se os seguintes passos: Contato com o Serviço de

Atendimento ao Cliente, para definir sobre qual

produto abordar em relação as famílias de produtos

fabricados pela empresa. Definido produto,

Requeijão Cremoso, foi feito o levantamento

bibliográfico sobre o processo através de fontes

confiáveis e pesquisas a livros específicos da área

de fabricação de requeijão. O grupo reuniu-se para

decidir que ferramentas utilizar para encontrar a

causa raíz do problema e de que maneira aplica-las.

Definiu-se que para o tratamento dos dados

levantados no processo, serão utilizados as

ferramentas da qualidade; Diagrama de Pareto,

Fluxograma, 5W1H, Brainstorming, Diagrama de

Ishikawa (6M) e os 5 Porquês. Realizou-se o

acompanhamento do processo para conhecer suas

etapas, os equipamentos utilizados, assim como,

seus parâmetros operacionais.

DESENVOLVIMENTO

BIBLIOGRAFIA

TETRA PAK. Conjunto de Pasteurização de Leite: Proposta 10168437-REV00.
Ponta Grossa, 10 de maio 2014.
LOBO, R. Gestão da Qualidade. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010.
ROTONDARO, R. G.; BALESTRASSI, P. P.; et al. Seis Sigmas: Estratégia Gerencial
para a Melhoria de Processos, Produtos e Serviços. São Paulo: Atlas, 2013.

Sendo assim, com a aplicação das ferramentas da

qualidade ao cenário produtivo, possibilitou-se

demonstrar que é possível obter resultados

consistentes e satisfatórios. Mesmo utilizadas

somente sobre o processo de fabricação do

Requeijão Cremoso, as ferramentas podem ser

empregados ao portfólio dos demais produtos

industrializados pela empresa; Queijos, Doce de

Leite, Manteiga Extra, assim como, em produtos de

embalagens longa vida, em um trabalho futuro.

Fez-se reunião com a gerência e responsável pelo

P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para apresentar

nossa idéia. Decisão entre Gerência e P&D;

mudança na formulação do Requeijão Cremoso.

Função do grupo; avaliar aceitação junto aos

colaboradores das unidades Matriz e filial

considerando no mínimo 90% de aceitação do

produto. As amostras foram fornecidas durante o

café dos colaboradores e cabines sensoriais. Foi

realizado o acompanhamento da umidade junto ao

processo. Aplicado a ferramenta braintorming, com

a participação dos lideres e operadores envolvidos

com o processo para o desenvolvimento do

diagrama de Ishikawa. Uso dos “5 Porquês” para a

identificação das causas-raízes do problema.

Aumentou-se uma etapa no processo de

pasteurização de sua matéria-prima, eliminando-se

consequentemente duas das causas dos problemas

levantados.

Figura 1: Falconi, 1992.


