
Indústria de Temperos



Condimentos ou temperos são 
produtos constituídos de uma ou diversas 

substâncias agradáveis ao paladar de origem
natural com ou sem valor nutritivo empregado nos 

alimentos para modificar ou exaltar seu sabor. 
O consumo de temperos, especiarias, molhos e 

condimentos é uma prática cotidiana em todas as regiões do país. 
Isso se deve ao fato de que com a crise econômica e a crescente busca por 

comidas gourmet, a população brasileira cada vez mais procura gastar de forma 
consciente o seu dinheiro valorizando a qualidade gastronômica dos pratos 

preparados e buscando sabores diferenciados para as suas refeições. Esse setor 
passou, de 2008 para 2009, 

por um momento histórico para os seus negócios 
ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão por ano. 



A Elementus Júnior Consultoria 
foi contratada por alguns empreendedores 

da Região Metropolitana do Recife, visando 
atender às necessidades desse segmento que, 

em sua maioria, são caracterizados por falta de 
padronização do processo produtivo, aparência 

indesejada do produto final e clientes insatisfeitos 
com a qualidade do mesmo, rotulagem não conforme 

com a legislação da ANVISA, desejo de expandir 
a carta de produtos da empresa e se diferenciar 

da concorrência ganhando, assim, espaço no mercado. 



Inserida nesse contexto, a Elementus 
atuou nesses estabelecimentos em 

três das suas áreas de atuação. 
Na área de Inovação em produtos, 

o serviço de Desenvolvimento de Novos Molhos 
(Shoyu, Barbecue, Inglês, entre outros) 

proporcionou aos empreendedores um diferencial de 
mercado a partir da criação de produtos únicos 

para seus clientes. O desenvolvimento se iniciou com 
várias formulações do produto que foram sendo 

adaptadas ao gosto do cliente, levando em 
consideração custos de produção e requisitos do 

mercado.



Já em Qualidade de Produtos, fizemos os 
serviços de Rotulagem de Produtos Alimentícios, 

de Padronização de Processos Industriais e de 
Validade de Produtos. O primeiro, com o 

objetivo de tornar conforme o produto do 
cliente em relação à legislação sanitária vigente, 
além de gerar confiança dos seus consumidores 

ao expor as informações nutricionais. O segundo 
serviço trouxe um maior controle do processo 
produtivo através da redução da variabilidade 

dos molhos e uma reprodução uniforme do 
processo por todos os funcionários da produção. 



O terceiro serviço permitiu que os empreendedores 
comercializassem os seus produtos com o tempo de 
prateleira desejado, obtendo destaque em relação à 

concorrência, pois a quantidade de conservante 
usada foi mínima e a aceitação pelo mercado deste 

conservante é positiva em comparação a outros com 
a mesma função.

Por fim, em Elevação da Produtividade, fizemos o 
serviço de Layout com o objetivo de adequar  a 

produção à legislação, realizando a disposição do 
novo maquinário da indústria na sua área produtiva 

criando um bom fluxo de trabalho.



Assim, com a implantação desses serviços em uma 
indústria de temperos conseguimos proporcionar:

▪ Diferencial de mercado e fortalecimento da marca para o
estabelecimento, oferecendo produtos singulares para os
seus clientes;

▪ Conhecimento nutricional do produto e rotulagem conforme
a legislação da ANVISA;

▪ Padronizar os processos de produção da indústria;

▪ Aumento do tempo de prateleira dos produtos da indústria;

▪ Aumento da produtividade da indústria.


