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1. RESUMO 

 

O trabalho em questão é baseado na oportunidade encontrada no mercado de doces 

no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, para inserção de um doce 

tipicamente americano, o “Cinnamon Roll”. O costume de se alimentar fora de casa é 

uma tendência no dia a dia dos brasileiros, principalmente quando se trata da 

população de grandes cidades, onde a procura por alimentação rápida e com maior 

conveniência é cada vez maior. O crescente aumento do food service, ou “serviços 

alimentares” abre oportunidade para novos negócios. O objetivo do trabalho aqui 

descrito é fazer uma análise técnica, econômica e financeira da implementação de 

uma fábrica de cinnamon rolls com ponto de venda no mesmo local. Para isso, foi 

realizado uma pesquisa de intenção de consumo com o intuito de identificar os 

possíveis consumidores deste produto e obter informações como: faixa etária, faixa 

salarial, intenção de compra e o quanto estariam dispostos a pagar pelo produto. 

Trata-se de um estudo de caso, tendo como principal referência a empresa norte 

americana “Cinnabon” que está presente e consolidada em mais de 50 países no 

mundo todo. Como visto no desenvolvimento do trabalho, o produto em questão 

possui grande aceitação  no mercado e a implementação de uma fábrica com ponto 

de venda se mostra viável tanto tecnicamente, como econômica e financeiramente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA, 2017) 

o setor de alimentação fora do lar vem crescendo a uma média anual de 14,2%. O 

Food Service, ou como a própria tradução sugere “serviços alimentares”, vem 

rompendo barreiras e aumentando cada vez mais o seu valor (SEBRAE, 2016). A 

perspectiva é de que o setor continue crescendo, principalmente devido à rapidez, 

preço e qualidade que cativam pessoas a pararem sua caminhada entre 

compromissos e desfrutarem de uma alimentação prática. Neste cenário, a introdução 

de um doce que é altamente popularizado nos Estados Unidos e muito comum na 

Europa mostra-se viável. A empresa norte americana Cinnabon, que serve produtos 

de panificação e possui como principal produto o cinnamon roll. A empresa é um case 

de sucesso internacional e atua em mais de 50 países ao redor do mundo 

(CINNABON, 2017). 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho é estudar a viabilidade técnica, econômica e financeira de 

implementar uma fábrica de cinnamon rolls com ponto de venda no mesmo  local, na 

cidade de São Paulo e elaborar um planejamento estratégico para orientar as ações 

necessárias nesta operação. Como objetivo secundário, pode-se destacar um 

planejamento de marketing para lançamento da marca e futura ampliação da rede 

através de franquias.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser classificada como um Estudo de Caso de Pesquisa Aplicada, 

pois é voltada para um problema real e concreto. 

Para coleta de dados, foram utilizados formulários, visitas técnicas e observações. 

Foram coletados tanto dados quantitativos para estimar demanda, preço a ser pago 

pelos consumidores, faixa etária do público alvo,  como qualitativos para buscar 

compreender as opiniões dos possíveis clientes, como, por exemplo, se preferem 

comprar um produto que seja mais prático e produzido de forma mais artesanal. 

Por fim, as variáveis deste projeto são: dados demográficos do público alvo, grau de 

aceitação dos produtos, preço de venda, intenção de compra, custo de implementação 

da fábrica. Para as análises financeiras, foram utilizados os conceitos de Taxa Interna 

de Retorno (TIR), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Retorno Sobre 

Investimento (ROI). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Como descrito, o desenvolvimento obtido até então é o conhecimento do público-alvo 

por meio de um formulário online (realizado através da ferramenta Google Forms), no 

qual retornou insumos para os próximos passos como análise de demanda, estudo de 

local de alocação da fábrica e viabilidade financeira. O retorno do questionário foi 

positivo, mostrando que os cinnamon rolls possuem grande aceitação no mercado 

brasileiro. Além disso, as máquinas e equipamentos para fabricação já estão definidos 

(masseira, laminadora, esteiras e forno a gás). Com isso, torna-se possível o 



dimensionamento da quantidade de máquinas, consumo de gás, água e energia 

elétrica,  bem como os custos de investimento inicial para implementação da fábrica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares extraídos da pesquisa de mercado foram positivos e serão 

muito válidos para obter informações de demanda e posteriores cálculos de carga-

máquinas, números de colaboradores, espaço físico utilizado e gastos da operação, 

além da possibilidade de expansão para mais de um ponto de venda. Alguns números 

do resultado são: cerca de 62% dos entrevistados comem fora de casa ao menos 3 

vezes na semana, 70% consomem doces que estão na mesma categoria de produtos 

que o cinnamon roll, tais como muffins, brownie, cupcakes e brigadeiros. Dos 

entrevistados, 62% já conhecem ou provaram o produto em questão do trabalho e 

80% dos que não conhecem, possuem interesse em experimentá-lo. O local de maior 

probabilidade de consumo seriam cafeterias e shoppings centers, como um lanche da 

tarde ou acompanhamento de um café. Esta informação é muito relevante para 

definição de onde os doces serão vendidos, visando a expansão do negócio para mais 

pontos de venda. Além disso, notou-se uma grande aceitação pelas 3 (três) categorias 

de produtos a serem lançadas: os cinnamons bites, (tamanho reduzido contendo 5 em 

um pacote), cinnamon roll regular (tamanho de um cupcake) e o cinnamon premium 

(servido junto com sorvete e caldas). 
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