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1 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
1.1 - Apresentação da empresa e foco de atuação
A Liège - Artisan Chocolate & Co, tem como proposta ser uma chocolateria
especializada em bombons e outros confeitos produzidos com chocolate premium e
insumos de alto padrão, proporcionando ao cliente o que há de melhor e mais
inovador na confeitaria mundial.
Os doces da Liège possuem um apelo visual grande, trazendo ao público
carioca o conceito de misturar chocolate e arte, onde é criada no consumidor a
sensação de ter pena de comer, pela beleza dos doces.
O projeto tem como objetivo oferecer aos clientes de Niterói e RJ doces bonitos
e com sabores, cores e formatos únicos para eventos e datas especiais.
Teremos no início uma linha de chocolates para eventos grandes (trufas e
bombons enformados), linha maison (mini sobremesas para jantares, como
entremets e madeleines) e a linha sazonal, que terá itens exclusivos no natal,
páscoa, dia dos namorados e dia das mães.
Todos os produtos serão adquiridos por meio de encomendas por telefone, site
e mídias sociais, e a linha festas tendo o diferencial da degustação onde o
contratante experimentará os produtos da linha para decidir quais os doces prefere
em seu evento.

1.2 - Perfil dos empreendedores
Caroline, 26 anos. Formada em gastronomia, adora acompanhar tendências
mundiais e por amar fazer doces, buscou uma especialização em chocolates com
uma das maiores Chocolatiers do Brasil.
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Por causa desta especialização e olhar atento ao que acontece no mercado do
chocolate ao redor do mundo, tem a oportunidade de trazer ao mercado carioca
produtos de excelente qualidade e diferentes sabores aos encontrados atualmente
no Rio de Janeiro.

Fábio Roque, 26 anos. Publicitário e fotógrafo, Trabalhou pela Europa por 1
ano inteiro, conhecendo sabores e culturas de diversos lugares, possui experiência
com foodstyling e design.
Cuidará de toda a parte de marketing do projeto, produzindo fotos dos doces
para as mídias sociais e cuidando de todo nosso material gráfico e personalizado.

1.3 - Descrição Legal
O negócio se enquadra segundo o CNAE/IBGE em “Fábrica Caseira de Produtos de
Chocolate”, podendo optar pelo SIMPLES nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, com um faturamento de até

R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para ME (microempresa) R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para EPP (empresa de pequeno
porte) e respeitando os demais requisitos previstos na Lei1.
As alíquotas vigentes para esse ramo de atividades variam entre 4,5% e 12,11%,
dependendo da Receita Bruta.

As vantagens de optar pelo SIMPLES ao invés do MEI são:

● Obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), facilitando a abertura
de conta jurídica em bancos;
● Maior acesso à empréstimos;

1

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-fabrica-de-produtos-de-choco
late
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● Poder contratar mais de um funcionário;
● Poder emitir nota fiscal.

1.4 - Organização e Governança
No início das operações serão somente os sócios trabalhando. Os sócios
dividirão as funções de acordo com as suas expertises. A Caroline ficará com toda a
parte de criação e produção dos doces, e o Fábio ficará com a parte de marketing,
cuidando das mídias sociais e fotos dos produtos. Ambos em conjunto cuidarão da
parte de logística e contato com clientes, mas a Caroline participará de
reuniões/degustações para fechar contratos por causa do conhecimento técnico.
No futuro, quando houver a necessidade de aumento da produção, será
necessária a contratação de ajuda para a produção, limpeza da cozinha e também
comercial.
Haverá a necessidade de oferecer treinamento técnico para o funcionário da
produção, pois utilizamos técnicas de manipulação do chocolate que são
específicas e também deixá-lo preparado para caso haja a necessidade de
aumentar a produção, auxiliar o novo funcionário.
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1.5 - Descrição da estrutura física e layout
Para o negócio de chocolates não precisamos de espaços muito elaborados.
Uma cozinha equipada é o básico que necessitamos. Para contato com o cliente
precisamos apenas de acesso à internet, ter smartphone e um notebook, já que as
degustações serão feitas na casa do cliente. Por isso no início das operações será
possível utilizar a estrutura de casa sem problemas, porém sempre com objetivo de
criar um espaço próprio para manipulação do chocolate e estocagem, que será
crucial para o aumento das operações.

Planta do espaço:
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2 - ANÁLISE DE MERCADO

2.1 - Dados e Tendências de Mercado
O mercado de chocolates premium brasileiro está em ascensão.

Com o

aumento da renda do brasileiro nos últimos anos, a busca por produtos de melhor
qualidade subiu. Vários itens antes considerados para a elite agora fazem parte das
compras do brasileiro médio, como cervejas importadas, queijos e chocolate. Devido
o aumento do interesse do brasileiro por chocolates de melhor qualidade, marcas
premium como Lindt abriram diversas lojas espalhadas pelo país.

Chocolate não é só um dos doces mais consumidos, como o Brasil se
posiciona no mercado mundial segundo a ABICAB (Associação Brasileira da
Indústria de Chocolate, Amendoim, Bala e Derivados) como o terceiro maior
mercado de chocolates do mundo, consumindo um total de 2,8 kg per capita por
ano. Mesmo o Brasil sendo um país tropical, com clima quente a maior parte do
ano, metade da população consome chocolate uma vez a cada três meses, um
quarto consome toda semana e a outra parte não gosta de chocolates, segundo
pesquisa do Ibope.
A data mais importante para o setor é a páscoa2, seguido por natal e dia dos
namorados. Somos também o terceiro maior produtor de chocolates, onde 5% da
produção é de chocolates de alto padrão3.

2

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Cacau/30RO/App_Potencial_30RO_C
acau.pdf
3

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/ca
cau/o-potencial-de-mercado-para-o-chocolate.pdf
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O mercado de chocolates no Brasil deve crescer até 2018 10% ao ano4. Nos
Últimos anos a procura por chocolates de qualidade no brasil aumentou5, e por
consequência o setor premium tem um avanço médio anual de 1% a 2%, permitindo
que as produções de cacau no nordeste voltadas ao mercado premium se
intensifiquem6.

O Rio de Janeiro, estado onde a empresa terá sede, apesar do clima quente é o
terceiro maior consumidor de chocolate do país e o segundo estado que mais gasta
com chocolates, ficando atrás apenas de São Paulo7.
Há no Rio de Janeiro apenas 3 marcas que oferecem produtos de qualidade
aliados a uma produção artesanal voltados exclusivamente para a produção do
chocolate e outros doces derivados do chocolate.

A marca por ter sua linha principal de produtos voltada para o mercado de
casamentos, tem a necessidade de analisar os dados do mercado e a maior parte
das nossas vendas serão por meio de contratos de fornecimento para essas festas.
O mercado de casamento não foi afetado pela crise e em 2015, o mercado faturou
16,8 bilhões de reais, sendo o Rio de Janeiro o segundo maior mercado8, com uma
fatia de 1,7 bilhões de reais. A cidade de Niterói é um dos maiores mercados do Rio
de janeiro, possuindo sua feira própria de casamentos para atender aos noivos
anualmente9, onde segundo o IBGE, o PIB per capita é de 49.493,56 reais10.

4

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-fabrica-de-produtos-de-choco
late
5

http://www1.folha.uol.com.br/comida/2015/12/1722883-brasil-disputa-lugar-no-mercado-de-chocolatede-alta-qualidade.shtml
6

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-de-chocolate-premium-cresce-dois-digitos-por
-ano-no-brasil,10000087542
7
http://empreendedor.com.br/noticia/ibope-mapeia-o-consumo-de-chocolate-no-brasil/
8

http://www.inesquecivelcasamento.com.br/colunas/fabiano-niederauer/mercado-de-festas-fatura-mais
-de-um-bilhao/
9

http://www.inesquecivelcasamento.com.br/icweek-2016/mostra-ic-niteroi-2016-movimenta-mercado-c
arioca/
10
IBGE, 2014 - http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=330330&idtema=16
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O chocolate possui uma característica diferente de outros doces. Por agradar a
maioria das pessoas, se apresentar dos mais variados formatos e sabores, é muitas
vezes uma das principais opções de presentes. Aliando sabor à beleza das
embalagens, o chocolate está entre as opções presenteáveis em diversas datas
comemorativas, além da páscoa.

2.2 - Forças Macroambientais
Para a análise do macroambiente, foram selecionadas as principais forças que
atingem o mercado de chocolates.

2.2.1 - Forças Legais
No Brasil, a ANVISA faz a regulação do chocolate. Para ser considerado
chocolate, é necessário possuir em sua composição a quantidade mínima de 32%
de massa de cacau11.

A influência que essa política tem no mercado é a

possibilidade de diferenciar quem utiliza chocolate de verdade ou não. A maior parte
das

micro-empresas que iniciam os trabalhos com chocolate utilizam o

chocolate-fracionado, ou cobertura, que é feito a base de gordura hidrogenada e ser
mais barato e fácil de trabalhar, porém não possui a mesma qualidade de um
chocolate puro, tanto no sabor quanto na aparência.

11

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/12_78_chocolate.htm

9

2.2.2 - Forças Econômicas
A força econômica que mais influencia o negócio é a variação cambial. Os
insumos e materiais para trabalho são em sua maioria importados e por esses
fatores, influenciam diretamente no preço final do produto. A maior parte dos
chocolates utilizados são de origem belga pelas suas características e sabor
diferenciado. Entretanto os chocolates premium produzidos no Brasil são poucos e
tem um preço 4 vezes maior que um chocolate-fracionado, além de seu apelo
orgânico e de produção artesanal.

Além dos insumos como o chocolate e especiarias, os materiais para
fabricação dos bombons profissionais também são importadas. As formas para
fabricação dos chocolates são produzidas em policarbonato, tendo no país apenas
uma empresa que oferece ao mercado esse produto. Seu custo chega a ser 45
vezes maior do que as formas de acetato que são utilizadas pelos pequenos
produtores.

As formas de acetato não são uma opção viável para a empresa que busca
oferecer um produto de padrão premium, pois apesar do baixo custo, tem tempo de
vida curto e não atingem um resultado final tão bom quanto as formas feitas em
policarbonato.

2.2.3 - Forças Culturais
Há vários aspectos a serem considerados nos fatores culturais que influenciam
no mercado de chocolates artesanais premium. Destacamos três pontos que
consideramos os agem diretamente no nosso produto: a tendência do “buy local”,
chocolates em casamentos e chocolates como presente.
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BUY LOCAL e o Consumo de Produtos Artesanais

Nos últimos anos houve um aumento na procura por produtos artesanais, a
cultura do “buy local”, já difundida em outros países como Estados Unidos, busca
apoiar produtores locais, que produzem e vendem o seu produto para a região,
fomentando desta forma o mercado local. Com isso podemos perceber o aumento
das feiras de artesanato local, food trucks e food parks, como a Babilônia Feira
Hype12 no Rio de Janeiro e também grupos de compra de produtores locais no
Facebook, onde os produtores de alimentos divulgam a produção e os seguidores
encomendam e retiram diretamente com os produtores, por estarem em localidades
próximas de suas residências.
O produto artesanal também tem o apelo “gourmet”, que possui um alto valor
agregado, passando pela crise econômica sem sofrer13.

Chocolates em casamentos

A mesa de doces é indispensável em um casamento. Mesmo em um
“mini-wedding”, os itens que prevalecem são o bolo e os docinhos. O chocolate está
entre os doces clássicos presentes no evento, principalmente por ser versátil. pode
conter diversas combinações de sabores e ser personalizado, com o nome dos
noivos ou desenhos, combinando desta forma com as cores do evento,
harmonizando com o cardápio ou alguma característica da personalidade dos
noivos. Costumam ser os doces preferidos convidados, que levam as lembranças
comestíveis para casa, prolongando o sentimento e as memórias do evento.

Chocolates como presentes

12

http://www.babiloniafeirahype.com.br/v2/page/14/?s

13

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/07/apostas-em-produtos-gourmet-e-de-fabricacao-artesa
nal-leva-empresa-catarinense-a-projetar-crescimento-4809809.html
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Pelos fatores já citados, chocolates costumam ser uma das primeiras opções
na hora de presentear alguém. Muito escolhido para datas como dia das mães, dia
dos namorados e natal, por ser uma opção de presente fácil de agradar a maioria
das pessoas. Além de ser bonito, tem o lado prazeroso de consumir chocolate, que
aumenta a quantidade de serotonina14 produzida no nosso corpo, aumentando a
sensação de felicidade e bem estar.

Por agradar a maioria das pessoas, empresas perceberam que o chocolate é
uma ótima opção na hora de presentear colaboradores, fornecedores e clientes. É
muito comum hotéis possuírem barrinhas personalizadas com a logo para receber
bem e presentear clientes assíduos e importantes.

2.3 - Análise do Microambiente

2.3.1 - Fornecedores:
Há disponível no mercado brasileiro três marcas de chocolate que possuem os
níveis de massa de cacau de acordo com a ANVISA que atendem ao mercado de
chocolates profissionais. São essas a Nestlé-Brasil, Callebaut e AMMA, Cada marca
de chocolates tem a sua característica específica, a Nestlé apesar de contar com
sua linha Noblesse para o mercado profissional, não tem o mesmo apelo premium
da marca belga Callebaut. Já a Brasileira AMMA, que é de produção artesanal em
Ilhéus/BA, possui também o selo de orgânico, que é um diferencial no mercado de
chocolates.
Para recheios temos o contato de sítios em petrópolis que produzem frutas
vermelhas e mel orgânico, facilitando a compra em quantidade, diminuindo o preço
final.
14

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/03/o-chocolate-pode-mesmo-te-deixar-mais-feliz-saudavele-inteligente.html
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Outros insumos como a baunilha e o extrato de champagne necessitam ser
importados, assim como todas as ferramentas para confecção de bombons. Há a
possibilidade de conseguir esses insumos no mercado brasileiro, porém o preço
costuma ser bem mais elevado do que importando diretamente do produtor.

2.2.2 - Clientes:
Nosso público alvo é a classe média/alta. São pessoas que gostam de
chocolates e doces de qualidade, que gostam de experimentar coisas novas e
sempre buscam por harmonizações e experiências gastronômicas.
Também temos como público alvo da nossa linha festas noivos modernos que
buscam chocolates que sejam tão bonitos que eleve a estética de sua festa e
também traga sabores inesquecíveis para seu casamento, tornando a festa ainda
mais memorável.
O foco do marketing é voltado para o público das classes A/B visto que essas
classes procuram as características presentes nos nossos produtos.
Esse público não se importa com valores e está disposto a gastar o quanto for
para que seu evento seja perfeito, porém é muito exigente com a qualidade e
aparência dos chocolates.

2.2.3 - Concorrentes:
Há no mercado carioca 3 principais marcas de chocolate premium que possuem
a produção artesanal, são elas a Katz, Chocolates Q e Cacau Noir, todas possuem
pontos de venda e linha sazonal, porém apenas a Katz e Cacau Noir fornecem para
casamentos e outros eventos.
A Chocolates Q é a única marca que possui também o conceito “bean to bar”,
onde eles mesmos produzem o cacau e processam, transformando em chocolate.
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Nenhuma marca fornece sua linha de produtos para eventos em Niterói,
deixando um mercado considerável de clientes sem fornecedor de chocolates de
qualidade.
As três marcas produzem chocolates de sabores muito parecidos, sem ousar
em sua aparência nem em combinação de sabores.
Também não oferecem uma linha de produtos de pequenas sobremesas para
eventos menores, como jantares e coquetéis.

Chocolates da Marca Katz

Drágeas da marca Chocolates Q

Chocolates da marca Cacau Noir
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Tabela de comparação das linhas de produtos da Liège com os concorrentes

2.2.4 - Novos Entrantes:
O mercado de chocolates não possui barreiras financeiras ou governamentais
para a entrada. Qualquer pessoa pode abrir um MEI e começar a trabalhar de casa,
possuindo apenas poucos itens básicos (como geladeira e microondas) e uma barra
de chocolates. Por esse motivo o mercado brasileiro de doces tem uma
característica peculiar, pois costuma ser uma opção para pessoas que não
conseguem se inserir no mercado de trabalho tradicional complementar a renda
familiar.
Porém para garantir escalabilidade no negócio é necessário conhecimento
técnico principalmente de gerenciamento dos insumos e armazenagem, pois se
trata de itens perecíveis que não tem muito tempo de vida de prateleira. Por esse
motivo esses produtores que não provém deste conhecimento costumam trabalhar
com insumos e materiais de baixa qualidade, por terem um custo mais baixo e
serem fáceis de trabalhar, sem a necessidade de um cuidado a mais.

Marcas como Kopenhagen e Cacau show, são amplamente conhecidas e
possuem pontos de venda em diversos cantos do Rio de Janeiro. Pela facilidade de
encontrar seus produtos, costumam ser a opção mais fácil na hora de presentear
alguém com chocolates.

Desta forma, essas marcas podem lançar linhas de

bombom com o apelo do marketing artesanal, utilizando a imagem de chefs
prestigiados no mercado como embaixadores da nova linha.
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2.2.5 - Substitutos:
No mercado de casamentos, outros doces como os portugueses e as novas
tendências de mercado (assim como foram os cupcakes e os macarons) disputam o
espaço com os chocolates. Nesse mercado há a dependência do que é “trendy” e
está “na moda” na hora de escolher o que oferecer em seu evento. O chocolate
continua sendo um clássico, por combinar com diversos sabores, acompanhando
dessa forma sem problemas as tendências, por esses motivos muito dificilmente o
chocolate perderá o seu posto, sendo assim improvável identificar algum produto
substituto.
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3 - PLANO ESTRATÉGICO

3.1 - Missão

Oferecer aos nossos clientes um chocolate, que inspire e esteja presente nos
melhores momentos da vida.

3.2 - Visão
Ser referência de qualidade no mercado de chocolates carioca.

3.3 - Valores

Valorização do chocolate - elevar o insumo ao nível de arte
Criatividade - para produzir doces lindos e únicos
Felicidade - proporcionar momentos memoráveis aos clientes

3.4 - Análise SWOT
17

Forças:
● Amplo conhecimento técnico de processos de produção
● Conhecimento de técnicas e adaptabilidade de insumos
● Estocagem correta do chocolate e recheios

Com a especialização em chocolatier, os diferenciais da empresa são
principalmente na parte de produção e gerenciamento de estocagem. Saber
manusear e entender técnicas para que o produto mesmo sendo perecível,
dure o máximo de tempo na prateleira se mantendo com as características de
aparência e sabor agradáveis.

Fraquezas:
● Baixa escalabilidade
● Insumos perecíveis
● Pouca Oferta de mão de obra qualificada

A baixa escalabilidade no primeiro momento do negócio é um dos empecilhos.
Por causa da baixa oferta de mão de obra qualificada, precisaremos iniciar as
atividades com encomendas menores e quando se tornar necessário, o treinamento
de funcionários para a equipe de produção se torna imprescindível.

Apesar da expertise em produção e estocagem, os insumos continuam tendo
prazo de validade curtos e que precisam de controle de temperatura para
armazenagem, sendo difícil a entrega em longas distâncias e estocagem por muito
tempo.

Oportunidades:
● O crescimento do movimento “gourmet”
● Mercado de casamentos sempre buscando novidades
18

O crescimento do interesse da classe média/alta por experiências gastronômicas,
buscando conhecer novos sabores afeta diretamente o mercado de chocolates. O
aumento da procura por chocolates de melhor qualidade e combinações de sabores
novas nos permite criar produtos únicos que vão agradar a esses clientes exigentes.
Além disso o mercado de casamentos em constante alta, que não é atingido pela
crise, noivos modernos que buscam agregar ao seu evento doces que tornem a
data ainda mais memorável.

Ameaças:
● Baixas barreiras de entrada no mercado
● Marcas já consolidadas no mercado do RJ

O mercado de doces artesanais não possui barreiras de entrada muito difíceis de
serem superadas, com um investimento baixo, iniciando com poucos recursos já é
possível iniciar as vendas e ir conquistando clientes.

Além desses fatores, os

players presentes no mercado carioca já se encontram consolidados e possuem
marcas fortes, conhecidos no mercado.

3.5 - Objetivos, metas e indicadores
Para ter uma boa fatia do mercado, a empresa depende de firmar parcerias com
cerimonialistas da área de Niterói e região, assim adicionando a Liège no seu
catálogo de fornecedores. As cerimonialistas são parcerias-chave para o negócio,
sendo dessa forma possível chegar em clientes maiores, já que costumam contratar
fornecedores para seus eventos a partir de indicação das cerimonialistas
contratadas para organização do evento.
Também é importante sempre renovar o menu de sabores, permitindo assim
trabalhar mais facilmente com o problema da sazonalidade e sempre ter novidades,
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tornando o produto sempre atrativo ao cliente, trazendo os clientes que já conhecem
a marca para conferir as novidades e os novos a conhecerem sabores e
experiências que outras marcas não oferecem.
Conquistando Niterói, nosso próximo passo é atingir a área do Rio de Janeiro,
aumentando nossa área de atuação.

3.6 - Ações estratégicas e formas de acompanhamento da
execução
Com o crescimento da demanda de produção da Liège, se tornará
imprescindível ter mão de obra qualificada na equipe, porém estes profissionais não
estão disponíveis em abundância no mercado.
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Precisaremos oferecer treinamento interno aos funcionários da produção para
que eles se tornem aptos para trabalhar com o chocolate e produzam bombons com
alto grau de qualidade.

3.7 - CANVAS
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4 - MARKETING E VENDAS

4.1 - Descrição detalhada do produto/serviço
A linha de produtos da Liège se divide em 3 partes: Linha Eventos, Linha
Sazonal e Linha Maison.

A linha eventos é direcionada ao mercado de casamentos e festas. Essa linha
possuirá uma variedade de 15 bombons sendo 5 de livre formato e 10 enformados,
com os mais variados sabores, alcoólicos e não alcoólicos. Os bombons possuem
recheio e o peso total de 13g a 15g.

Foto: bombons enformados para festas
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A linha sazonal será oferecida em datas comemorativas, sendo elas Natal,
Páscoa, Dia dos Namorados e Dia das Mães. Contará com produtos temáticos de
acordo com a data.
A linha maison será uma linha fixa de doces oferecidos ao longo do ano.
Entremets e madeleines de diversos sabores, contando também com alguns
sabores sazonais, de acordo com a época do ano.

Todas as linhas serão vendidas por meio de encomendas.

Foto: Entremet para a linha Maison
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4.2 - Descrição da inovação trazida pela empresa
A inovação trazida pela Liège para o mercado de chocolates carioca está
presente na apresentação dos bombons. Aliando sabores ao conceito de arte,
queremos provocar em nossos consumidores o “wow effect” de comer um chocolate
lindo com uma explosão de sabores proveniente da harmonização dos ingredientes.

O apelo visual dos doces será atingido utilizando as mais avançadas técnicas
de fabricação de chocolates do mercado internacional, trazendo novas cores e
composições, aliados a combinações de sabores únicas.

Também forneceremos entremets, tortas francesas que são tendência no
mercado de doces internacional e não possuem nenhum fabricante no Rio de
Janeiro.

4.3 - A tecnologia e o ciclo de vida
Todas as ferramentas para confecção dos chocolates tem longo prazo de vida,
sendo possível reutilizar por diversos anos, caso se tenha a manutenção e
estocagem adequadas.

4.4 - Propriedade intelectual e/ou formas de evitar imitações
No mundo dos doces não há a possibilidade de registrar patentes para receitas
ou modo de fabricação.
A empresa pretende se destacar criando uma identidade visual de seus doces
única, utilizando o conceito de arte, aliado aos conhecimentos de técnicas de
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produção de chocolates para criar bombons completamente diferentes dos que são
oferecidos no mercado atual.

4.5 - Evolução prevista do produto – pesquisa e
desenvolvimento
Para garantir que a marca continue oferecendo o que há de melhor e mais
moderno no mercado de chocolates há a necessidade da participação de feiras e
eventos internacionais voltados ao mercado de chocolates para acompanhar as
últimas tendências. Entretanto, é também importante participar de workshops para
reciclagem dos conhecimentos de fabricação e acompanhar de perto Chocolatiers
internacionais pelas redes sociais como forma de referência.

4.6 - Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes
Como a marca possui 3 linha diferentes, precisamos analisar seus concorrentes
e substitutos de acordo com o que é oferecido em cada mercado.
A linha festa tem como produto substituto todos os doces oferecidos no
mercado de casamentos que ficam expostos na mesa do bolo. São esses o
brigadeiro gourmet, doces clássicos como camafeu de nozes e chocolates feitos
com chocolate-fracionado.
A linha sazonal concorre diretamente com todas as marcas do mercado que
oferece chocolates diferentes em datas comemorativas. Para essa linha a Liège
apresentará o chocolate com embalagens e formatos com propostas diferentes da
concorrência, atingindo o público que busca o produto artesanal, pela qualidade do
chocolate e quer algo que fuja do comum.
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A linha maison concorre com confeitarias comuns que oferecem bolos e
biscoitos, porém nenhuma do mercado oferece as entremets e doces típicos
franceses, sendo então considerados produtos substitutos.
Os fatores que destacam a Liège da concorrência são a expertise em fabricação
de chocolates, utilizando insumos de qualidade e técnicas de produção adequadas,
além de uma apresentação visual artística, resultando em um produto final
esteticamente bonito, aliado ao sabor do verdadeiro chocolate e com as
características técnicas de um chocolate de qualidade: o brilho na casca, sem furos
e com snap (leve crocância adquirida por meio de uma temperagem correta do
chocolate).
Estamos trazendo para o mercado carioca não somente o contato a novas
tendências de apresentação do bombom como também novas combinações de
sabores, trabalhando com insumos frescos e chocolate de qualidade, o que resulta
em um produto final bonito e saboroso.

4.7 - Detalhamento da estratégia de entrada no mercado
Daremos início as nossas atividades divulgando nossa linha de produtos nas
mídias sociais, utilizando o facebook-ads e instagram-ads para atingir diretamente o
nosso público alvo, sem ter um alto custo de divulgação. Com apenas R$5,00 já é
possível

impulsionar

as

postagens,

atingindo

exatamente

o

público-alvo,

segmentando a região onde ele se encontra, gênero e idade.
Também trabalharemos em busca de parcerias com cerimonialistas para
oferecer nossos doces aos seus clientes. Para o mercado de casamentos e festas,
é imprescindível essa parceria, pois funciona como uma ponte ao seu cliente final,
onde a cerimonialista indica ao seu cliente os seus melhores fornecedores.
Participaremos de feiras do ramo de casamentos em Niterói, para apresentar
nossa linha principal ao mercado, com uma degustação para que o cliente possa
não só ver os produtos, como também conhecer nossos sabores.
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4.8 - Formação de preço
A marca trabalhará em cima do seu conceito, entregando o melhor chocolate,
com apresentações artísticas, aliado a embalagens que elevarão a beleza dos
doces e irá levar a marca a outro patamar, nos distanciando das marcas
tradicionais.
Para formação de preço precisamos levar em conta todo o valor agregado da
marca, por isso trabalharemos em cima da comunicação, produzindo fotos de
qualidade, e utilizar embalagens que valorizam o chocolate e reforçando a qualidade
dos nossos insumos.
O preço médio de chocolates premium para eventos é entre 5-7 reais a unidade
do bombom e a conta feita por evento é de uma média de 5 bombons por
convidado.

4.9 - Distribuição
Por se tratar de um produto perecível e sensível, não sendo possível congelar
ou guardar na geladeira, a venda só será feita a partir de encomendas e apenas
para o rio de janeiro (zona sul, barra e leste fluminense) com veículo com ar
condicionado e embalagens próprias para transporte.
Estamos localizados em São Gonçalo-RJ, próximo a BR-101, o que facilita o
transporte rápido dos doces até niterói ou zona sul do Rio de janeiro, fazendo com
que os doces cheguem intactos.
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4.10 - Promoção
A maior parcela de divulgação da marca será feita pela internet, por se tratar de
um produto com apelo estético, utilizaremos de técnicas de food styling para
produzir fotografias dos doces e divulgar nas mídias sociais, focando principalmente
no instagram e facebook por promover grande interação com nosso público alvo.
Será feito investimento em facebook ads segmentado diretamente ao nosso público
alvo, por possuir um custo de divulgação baixo e resultados efetivos.
Também faz parte de nossa estratégia fazer parcerias com cerimonialistas e
fazer parte de seus portfólios de fornecedores para casamentos.

4.11 - Relacionamento com o cliente

O relacionamento com o cliente será feito principalmente por meio de interação
com os clientes online nas mídias sociais. Os pedidos e feedbacks podem ser feitos
nas nossas páginas do facebook e instagram.
A linha festas conta também com degustações dos bombons, que serão feitas
pessoalmente com visitas marcadas à casa do cliente, oferecendo um atendimento
pessoal e oferecendo opções que mais combinam com o perfil do cliente.

5 - PLANO FINANCEIRO
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5.1 - Investimentos pré-operacionais

Esses investimentos são os mais importantes para iniciar os trabalhos com chocolate, sem um curso
e sem as ferramentas de produção, não é possível produzir um chocolate de alto nível.

5.2 - Projeção de receitas

Foi levado em consideração nessa projeção o consumo de doces em casamentos por pessoas
(média de 5 doces por pessoa), média de convidados, os meses que mais ocorrem casamentos no
brasil e também os períodos de datas comemorativas.
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5.3 - Projeção de custos e despesas

30

5.4 - Impostos e tributações

Levamos em consideração os impostos praticados sobre produção de chocolate (30%)15 e impostos
sobre o lucro (10%)16.

15

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/fevereiro/decreto-altera-ipi-de-chocolates-sorvet
es-cigarros-e-racoes
16
http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_presumido_irpj.html
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5.5 - Resultados
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5.6 - Fluxo de caixa

5.7 - Análise de Investimento

5.8 - Necessidades de recurso e forma de obtenção
O investimento inicial para esse negócio é baixo, pois é possível iniciar as atividades com a
estrutura de uma casa comum. A fonte de investimento escolhida é vinda dos sócios, utilizando as
economias para iniciar o projeto.
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