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Resumo

O estudo teve como objetivo analisar a o procedimento da venda de refeições no mercado de
São Brás local onde é realizado o projeto FIERO do TIME ENACTUS UFPA, evidenciando a
qualidade,  saúde,  organização  e  higiene,  buscando a  eficiência  na produção e  uma maior
lucratividade. Apresenta uma proposta metodológica de análises a partir de coletas de dados
in  loco  praticando  os  estudos  adquiridos  em  sala  de  aula  e  embasamento  em  pesquisas
bibliográficas. Utilizando auxílios dos métodos de MASP, das sete ferramentas da qualidade e
técnicas da administração da produção, que observa a entrada - transformação - saída dos
alimentos.
Palavras-chave: Alimentos; Produção; Qualidade; São Brás; Vendas.

Abstract

The  study  aimed  to  analyze  the  catering  sales  procedure  on  the  market  of  São  Brás,
demonstrating the quality, health, hygiene and organization, seeking efficiency in production
and greater profitability. It presents a methodological proposal for the analysis from on-site
data collection practicing studies acquired in the classroom and grounding in bibliographical
searches.  Using  support  of  MASP methods,  of  seven  tools  of  quality  and  techniques  of
operations management, observing input- transformation - output of food.

Palavras-chave: Foods; Production; Quality; Sales; São Brás.
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INTRODUÇÃO

Atualmente  a  produção  e  comercialização  de  novos  alimentos  tem levado  a  uma

exigencia cada vez maior por parte dos consumidores. A discussão e a adoção de medidas

relacionadas á segurança de alimentos passaram a ser frequentes a partir do final da década de

1990.  De lá  para  cá,  tanto  no  Brasil  como no exterior,  muitos  passos  foram dados  para

mobilizar os governos e a sociedade organizada. 

  Se, por um lado, a variedade de itens observada em mercados e feiras enche os olhos,

por outro, a segurança entra como fator determinante da escolha que é feita na hora da compra

ou no momento em que o consumidor define onde o que vai comer. 

O  fato  em  questão  é  que  padrões  de  qualidade  microbiológica  e  sensorial  são

necessárias para que um alimento não cause problemas a quem, por prazer, o consome. O

pescado, por exemplo, é um alimento muito rico e saudável, com alto poder de digestibilidade

e absorção, mas, se não for bem conservado, poderá se tornar o maior vilão da alimentação,

causando sérios problemas de intoxicação e infecção a quem o consumir (VIEIRA, 2004).

Em consideração a necessidade de informações referente a qualidade dos alimentos

consumidos,  este trabalho teve como objetivo diagnosticar aspectos higiênico-sanitários na

comercialização  de  alimentos  no  mercado  de  São  Brás,  em  Belém  do  Pará.  O  estudo

fundamentou-se na Resolução GMC N.º 80/96, na Portaria MS N.º 326/97, na Lei Ordinária
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N.o 7055/77 do Município  de Belém, Boas práticas  de produção,  além da ISO 9001 que

disserta sobre o sistema de gestão da qualidade.

SÃO BRÁS

O Complexo de São Brás inaugurado em 21 de maio de 1911, no qual, no ciclo da

borracha, pretendia atender à demanda comercial gerada pela ferrovia Belém/Bragança nos

tempos áureos na Amazônia. Passados 107 anos da inauguração da construção encomendada

pelo então intendente Antônio José Lemos, o imponente mercado ainda resiste ao tempo, mas

sofre os efeitos da falta de manutenção e do esquecimento público.

Figura 1 – Frente do mercado de São Brás 
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Fonte: http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-440279-cobertura-do-
mercado-de-sao-bras-recebe-reparos.html (2017)

PROCESSO DE PRODUÇÃO

Em uma empresa,  a  área  de  produção é  responsável  por  desenvolver  produtos  ou

serviços a partir de insumos (materiais, informações, consumidores) através de um sistema

lógico criado racionalmente para realizar essa transformação. Slack (2009, p. 25) simplifica o

conceito  de  administração  da  produção  dizendo  que  se  “trata  da  maneira  pela  qual  as

organizações produzem bens e serviços”.  Em um modelo de transformação,  inputs são os

recursos de entrada geralmente classificados recursos a serem transformados e recursos de

transformação.  Os  recursos  a  serem  transformados  são  materiais,  informações  e

consumidores.  Os  recursos  de  transformação  são  compostos  por  instalações  (prédios,

equipamentos, tecnologia) e funcionários (pessoas que operam as instalações) Slack (2009).

Segundo  Slack  (2009),  antes  que  o  desempenho  de  qualquer  operação  possa  ser

melhorado,  ele  precisa  ser  medido.  Isto  pode  ser  feito  sob o  guia  de  cinco  objetivos  de

desempenho; qualidade,  velocidade,  confiabilidade,  flexibilidade e custos. É raro, contudo,

que  uma  única  e  simples  medida  seja  usada  para  cada  objetivo  de  desempenho.  Mas

usualmente, um conjunto de medidas, cada uma com sua particular representação de objetivo

de desempenho, precisam ser usados.

COMERCIALIZAÇÃO 
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No Brasil,  Sabe-se  que  a  maioria  dos  surtos  causados  por  ingestão  de  alimentos

contaminados  ocorre  em ambiente  doméstico  (BRONER et  al.,  2010).  Mas  não é  difícil

constatar que os estabelecimentos comerciais (restaurantes, feiras, lanchonetes e etc...), não

ficam atrás. Se compararmos residências e estabelecimentos comerciais, o surto de doenças

originadas do consumo de alimentos infectados é maior no primeiro caso. Contudo, quando

isso  ocorre  em estabelecimento  comercial,  afeta  um número  maior  de  pessoas,  causando

grande impacto. 

QUALIDADE

Existem  várias  definições  para  o  termo  qualidade  na  literatura,  não  havendo  um

consenso entre os diversos autores. Garvin (1984) agrupou as várias definições de qualidade

em cinco abordagens principais. A abordagem transcendental considera que a qualidade é uma

característica de excelência que é inata ao produto, onde a qualidade está mais relacionada

com  a  marca  ou  com  a  especificação  do  produto  do  que  com  seu  funcionamento.  Na

abordagem  baseada  no  produto  define-se  qualidade  como  um  conjunto  mensurável  de

atributos de um produto, que são mais facilmente identificados no caso de bens tangíveis do

que no caso de serviços. Na abordagem baseada em manufatura a qualidade é definida como

conformidade  com  as  especificações  de  projeto,  mesmo  que  essas  especificações  não

correspondam às reais necessidades dos clientes. A abordagem baseada em valor relaciona a

qualidade com a percepção de valor em relação ao preço do produto, onde o valor para o

cliente deverá ser maior que o preço. Na abordagem baseada no usuário o foco passa a ser
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satisfazer às necessidades do cliente, em que se procura conciliar as especificações do produto

com as especificações do consumidor.

Os problemas de saúde ocasionados pelo consumo de pescado sem qualidade devem-

se, principalmente, às deficientes práticas de manuseio em todas as etapas da cadeia produtiva

(TOMITA et al., 2006). Para Galvão (2006), este fato repercute no mercado do produto, tanto

que o Brasil apresenta um consumo relativamente baixo de pescado, especialmente quando se

avalia a imensa extensão do litoral e os recursos fluviais do país.

MÉTODO DE PESQUISA

Conforme Werkema (2006), o ciclo PDCA é um método de gestão muito utilizado nas

empresas, no qual representa um caminho a ser seguido, para que as metas traçadas possam

ser alcançadas com êxito. Para a sua utilização, podem ser empregadas algumas ferramentas,

para  ajudar  com  recursos  na  coleta,  processamento  e  disposição  de  informações  para  a

condução do ciclo PDCA.

Figura 2 - Método PDCA de gerenciamento de processos
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Fonte: Portal Administração (2014)

A metodologia adotada no presente trabalho foi o estudo de caso, abordando aspectos

quantitativos e qualitativos da comercialização e qualidade dos alimentos no mercado de São

Brás de Belém do Pará. A análise teve base em regulamentações,  que descrevem técnicas

apropriadas para o processo de produção e comercialização dos alimentos.

Os  dados  foram  classificados  em primários  e  secundários.  Em relação  aos  dados

primários,  para o procedimento  de coleta  de dados utilizou-se o método da observação e

levantamento  “in  loco”  com  visitas  periódicas  durante  os  meses  de  Dezembro,  Janeiro,

Fevereiro, Março e Abril de 2017/2018, coletando informações fornecidas por consumidores e

feirantes  sobre  todo  o  aparato  físico,  equipamentos  empregados  na  comercialização,

organização no setor de alimentos, qualidade da matéria prima ofertada e a higienização do

feirante  em relação  ao  ambiente  e  ao  produto.  Os  dados  secundários  foram coletados  da

legislação municipal vigente.
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Além  dos  procedimentos  in  loco,  a  pesquisa  se  baseou  em  fontes  bibliográficas,

fazendo  uso  de  livros,  Métodos  PDCA,  MASP,  artigos,  Leis,  informações  e  planilhas

fornecidas  por  órgãos  competentes  assim  como  a  Secretaria  Municipal  de  Economia

(SECON),  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo (SEURB) e  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente (SEMMA).

RESULTADOS

Para melhor entendimento das determinadas etapas ligadas ao processo de produção e

comercialização do produto, foram identificadas os possíveis pontos que merecem atenção

por parte da equipe como o “BOX” devido à falta de um sistema de medição devidamente

certificado; no interior do mercado onde a uma falta de organização, higiene,  segurança e

ausência de padrões de qualidade estabelecidos pela ISO 9001. 

Figura 3 – Box do Mercado da Feira do Mercado de São Brás 

PROBLEMAS ENCONTRADOS

O  quadro  a  seguir  diz  respeito  a  análise  da  condição  higiênico-sanitárias  da

comercialização dos alimentos no mercado de São Brás obtidas através das visitas in loco e

dos estudos referente a Figura - 3.

Quadro 1 - Análise da condição higiênico-sanitárias da comercialização do pescado no mercado de Ferro

DISCRIMINAÇÃO
CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS OBSERVADAS

São Brás

Organização do
setor

Existe  uma  área  específica  para  comercialização  dos

alimentos, dividida em boxes que continham de 1 a 2 pessoas,

foram  observados  outros  produtos  à  venda  além  dos
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alimentícios,  como  a  venda  de  dvd’s  (piratas)  e  sacolas

plásticas,  também  foram  observados  outros  objetos  de  uso

pessoal dentro dos boxes.

Foram observados poucos coletores de lixo e a coleta

dos  resíduos  era  feita  por  outras  pessoas  contratadas  pelos

comerciantes. Durante o período da pesquisa observou-se que

os resíduos de alimentos ficavam expostos até o momento que

uma  porção  considerável  de  resíduos,  logo  as  pessoas

responsáveis  por  esta  coleta  recolhiam  todos  os  dejetos

expostos e despejavam em lixeiras que ao final da tarde eram

coletados pela prefeitura.

Foi  observada  a  presença  de  animais  (cachorro,

roedores,  gatos  e  além  de  insetos)  que  atuar  de  maneira

prejudicial  à  qualidade  ou  até  mesmo  que contaminam  os

alimentos.

O  ambiente  apresenta  o  cheiro  peculiar  de  feira.  Há

ponto de distribuição de água no local,  onde a lavagem das

mãos,  dos materiais e dos alimentos é feita em pias de inox

com torneiras.

Os  comerciantes  informaram  que  tratamento  dos

alimentos, por exemplo, a descama e evisceração, na maioria

das vezes é feita no local de comercialização (box) o que é um
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ponto  negativo  a  higienização  do  local  como  também  aos

transeuntes do Mercado.

Higiene do local de
comercialização

Os  boxes  são  organizados  por  nome  dos  ‘’donos’’.

Estão localizados em um local Semiaberto, o que protege, em

parte, o produto da chuva e do sol, porém devido ao grande

fluxo de carros que transitam do lado de fora do mercado o

produto fica exposto a poeira. Os boxes são de alvenaria e não

seguem os padrões de lajotas brancas.

Higiene do
manipulador

A maioria  dos  comerciantes  entrevistados  não  usava

luvas, botas ou aventais (Equipamentos de Proteção Individual

–  E.P.I.).   No lugar  das  tocas  usavam bonés  e  não  usavam

calças, mas sim bermudas e tinham sua vestimenta suja com a

limpeza e produção dos alimentos.

Estavam com unhas cortadas. A maioria dos materiais

de cozinha não apresentava ferrugem, mas não tinham higiene

quanto  à  manipulação  do  dinheiro,  pois  a  mesma  mão  que

manipulava o dinheiro manipulava o alimento.
Higiene do alimento A maioria do pescado era exposta à venda de forma in

natura, e outros poucos eram vendidos congelados, e todos sem

embalagem. Ao observarmos as características organolépticas

do  pescado  comercializado  detectamos  que  os  peixes

congelados eram colocados encima do peixe fresco, pois assim
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o  comprador  levava  para  casa  o  peixe  fresco  e  o  peixe

congelado.
Fonte: Os autores (2018)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

O  diagrama  a  seguir,  através  das  informações  inerentes  ao  processo  de

comercialização, identifica as possíveis falhas do determinado defeito em questão: qualidade

da  venda  dos  alimentos  oferecido.  As  principais  falhas  encontradas  foram  ausências  de

procedimentos padrões, maquinários adequados e Equipamentos de proteção individual- E.P.I.

O diagrama abaixo foi utilizado para planejamento das etapas de um projeto ou processo. 

Figura 4: Diagrama de Ishikawa Identifica as falhas do processo
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Fonte: Os autores (2018)

DIAGRAMA DE PARETO

Os problemas (falta de limpeza,  organização, equipamentos de proteção individual,

infraestrutura e atendimento) encontrados estão quantificados no Diagrama de Pareto onde

que a maioria dos boxes analisados encontra-se com 84% dos problemas apresentados. 

Gráfico 1: Diagrama de Pareto que quantifica os problemas encontrados no mercado de São Brás por boxes
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Fonte: Os autores (2018)

CONCLUSÕES

Por  meio  do  diagrama  de  Ishikawa  é  possível  identificar  as  principais  causas

discutidas (ou seja, as que provocam com maior intensidade o problema da produção e venda

dos alimentos), como: acondicionamento inadequado da mercadoria, falta de treinamento dos

vendedores do mercado, além de ausência de máquinas e equipamentos de proteção individual

para realizar a manipulação dos alimentos. Os efeitos, por sua vez, relatam a falta de uma

adequada  higiene  pessoal  dos  vendedores  e  atendimento  ineficiente  em  relação  às  boas

práticas de fabricação e manipulação. 
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 Tais  condições  repercutem  na  qualidade  do  produto  final,  tanto  que  muitas

características sensoriais revelavam início de deterioração do produto. Cabe ao consumidor,

portanto, assumir um papel decisório e ativo sobre a aquisição ou não do produto, levando em

conta o seu padrão de qualidade.

No tocante das leis, tanto a legislação municipal como a federal não são respeitadas,

de forma que os alimentos são preparadas de forma exposta à venda num setor de pouca

organização, com a presença de animais, insetos e lixo. Nota-se que há uma negligência desde

o mais alto poder que são os órgãos públicos competentes, do comerciante que não segue os

padrões de qualidade estabelecidos e do próprio consumidor que não faz uma compra rigorosa

referente a qualidade do produto a ser comprado.

O  mercado  de  São  Brás,  atualmente  se  encontra  em  uma  situação  precária  de

comercialização dos alimentos, não atendendo as recomendações. Gerando um ponto negativo

que comprometem a qualidade dos produtos e colocam em risco a saúde do consumidor. 

 Enxergando  nesses  problemas  a  oportunidade,  o  TIME  ENACTUS  UFPA

desenvolveu o projeto FIERO com o objetivo de empoderar por meio de práticas de produção,

geradas a partir das capacitações de gerenciamento e controle de qualidade.

As  ferramentas  da  qualidade  juntamente  com  o  contexto  da  metodologia  PDCA

poderão conduzir as soluções a serem propostas aos problemas encontrados.  O PDCA ajuda

no planejamento, controle e melhoria continuam.
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