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A empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos e com fins educacionais 

formada exclusivamente por alunos do ensino superior. A consultoria é uma das 

formas do estudante ter o contato com as inúmeras áreas que poderá atuar, através 

da aplicação dos conhecimentos prévios adquiridos em sala de aula. A empresa júnior 

da engenharia de alimentos (Eali) oferece serviços de consultoria para empresas da 

área de alimentos. Os serviços prestados vão ao encontro da atuação do engenheiro 

de alimentos no mercado, desde o desenvolvimento de produto até as auditorias em 

empresas. Dentre os projetos desenvolvidos pela Eali, destaca-se a elaboração do 

Manual de Boas Práticas (MBP) para serviços de alimentação. No geral, os locais 

desejam o documento MBP, exigido pela Vigilância Sanitária, para emissão do alvará 

de funcionamento. No entanto, a elaboração do MBP envolve muito mais do que a 

emissão de um simples documento. Os consultores sempre orientam os mesmos 

sobre a importância deste documento, para a padronização dos processos e obtenção 

da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelo estabelecimento. Para a 

elaboração de um MBP o consultor deve garantir que o estabelecimento está dentro 

das normas estabelecidas pelos órgãos regulamentadores, seja por meio de revisão 

e/ou implementação de processos. Inicialmente há uma etapa de apresentação de 

propostas de melhorias para o estabelecimento onde os alunos identificam falhas e 

encontram soluções para sugerir ao cliente. A etapa seguinte é a de aplicação das 

sugestões de melhoria. Somente após essa etapa que o documento pode ser 

elaborado. Por fim, os clientes entendem que para a emissão do documento é 

necessário comprometimento e responsabilidade. Desta forma, os alunos conseguem 

atender à necessidade dos clientes, entregando o documento de MBP desejado, 

sugerindo melhorias dentro da realidade de cada estabelecimento e dentro dos 

padrões exigidos pela legislação. 

 

 


