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1. RESUMO 

Projeto contemplando potencial de mercado e análise da concorrência, definição 

do fluxo de fabricação e respectivos recursos produtivos, com base na demanda 

estimada e definindo o mix de produção que maximiza os ganhos financeiros, 

permitindo validar os investimentos previstos para a implantação de uma fábrica 

de cookies em São Paulo. 

2.   INTRODUÇÃO 

Produtos como cookies tem cada vez mais aceitação no mercado gastronômico 

e, mais especificamente, aqueles que apresentam características de produtos 

caseiros – que associam receitas especiais, criadas pelos antepassados, 

produzidos com ingredientes puros etc.Gustavo é um empreendedor com 

formação em Gastronomia e vem, nos últimos anos, experimentando fabricar 

doces de maneira artesanal – que têm sido bem aceitos pelo mercado 

circunscrito à região compreendida pelos bairros no entorno de onde reside. A 

boa aceitação do mercado com os seus produtos estimulou a ideia e o desejo de 

fazer disso um negócio; estruturando uma fábrica para produção de quantidades 

sensivelmente maiores que justifique os investimentos e proporcione ganhos 

para desenvolvimento do negócio. 

Este projeto foi direcionado para estudar a possibilidade de consolidar esse 

desejo. 

Para isso foram projetadas algumas etapas consecutivas, mas de 

interdependência, como avaliar o potencial real que o mercado desses produtos 

apresenta para posteriormente ser iniciado o projeto propriamente dito 

contemplando capacidade produtivas, equipamentos, layout e estrutura 

organizacional até que se estabeleça um cenário que permita um projeto 

executivo e suas decorrências como a análise de viabilidade técnica e 

econômico-financeira. 

3. OBJETIVOS 

A partir dessa situação surgiu a oportunidade de desenvolver um negócio e 

realizar o projeto de uma fábrica de cookies. O principal objetivo é realizar um 



estudo de viabilidade técnica e econômica para a abertura desta fábrica, pois 

atualmente toda produção é feita em pequena escala e de forma artesanal, na 

própria casa do interessado, que também projeta ser o chef e proprietário da 

futura empresa.  Desta forma, avaliando a grande oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia de Produção, este 

projeto, além de dimensionar a fábrica e estudar sua viabilidade, também 

orientará o proprietário nas ações de médio e longo prazo para crescimento 

sustentado do negócio. 

4. METODOLOGIA 

 Possui finalidade aplicada pois visa contribuir para fins práticos e aplicar soluções 

a curto, médio e longo prazo. Procurar descobrir o "como" de algum fenômeno, 

neste caso, a viabilização de uma fábrica de cookies utilizando um conceito 

diferenciado, tendo um escopo e objetivo muito bem definido. Segundo 

Appolinário (2011), a pesquisa é realizada com a missão de “resolver problemas 

ou necessidades concretas e imediatas", voltando para a necessidade concreta 

do investidor relacionado a este trabalho. A natureza da pesquisa pode ser 

qualitativa ou quantitativa. No caso do trabalho em questão, a pesquisa pode ser 

definida como quantitativa. Durante o processo de definição do mercado, foi 

levado em consideração parte da população do Tatuapé, bairro de São Paulo, 

como amostra para o projeto. As pesquisas, quanto aos objetivos, podem ser 

exploratórias, descritivas ou explicativas. A pesquisa em questão caracteriza-se 

como exploratória pois apresenta a realidade do mercado de cookies, um mercado 

com sua exploração em nível inicial, assim como suas limitações e oportunidades. 

Formulando e consolidando o mercado em questão, o tema foi delimitado assim 

como seus objetivos, viabilizando a fábrica através de diversas ferramentas 

estudadas durante o curso.  

Neste projeto, o método que mais se adequa é o de levantamento. Destarte, 

Fonseca (2002) explica que este tipo é utilizado em estudos exploratórios e 

descritivos e que o levantamento pode ser de dois tipos: levantamento de uma 

amostra ou levantamento de uma população. No caso, utilizamos uma amostra 

para a réplica para a população, como base dos estudos de mercado. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Informativa 

 Nesta fase foram apresentadas informações do cenário atual do projeto e o 

que o compõe, como definição de mercado, estudo da concorrência, definição 

do público alvo, estudo da demanda, capacidade produtiva do maquinário e 

estudo da embalagem com o objetivo de maximizar seu tempo de prateleira e 

qualidade do produto. 

5.2 Analítica 

Foi definido o tamanho real do mercado, sua demanda e qual é a 

porcentagem de participação para uma empresa entrante no mercado. A 

partir dessa demanda foi possível definir o volume de produção. Com esse 

volume foi dimensionado o layout ótimo da fábrica, o maquinário produtivo, 

mão de obra necessária. Também foi realizado uma análise sensorial a fim 

de determinar o melhor mix de ingredientes para minimizar o custo com 

matéria prima. 

5.3 Especulativa 

 Com os resultados que serão obtidos da análise sensorial, será possível 

calcular o preço de custo unitário de cada cookie e consequentemente seu 

preço de venda e margem de lucro. Com todas as informações será possível 

ou não viabilizar a implantação da fábrica no estado de São Paulo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados de viabilização ainda estão em andando e esperando as 

últimas análises para que sejam validados. Até o momento, o grupo definiu a 

área fábril, o layout ótimo, demanda de mercado, público alvo, quantidade de 

equipamentos e mão de obra. Resultados como custos, viabilidade financeira 

e retorno sobre o investimento serão discutidos posteriormente. 
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