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1. A empresa 
 1.1 Apresentação e nicho de mercado 

A Deliccine é uma empresa de bolachas sediada em Florianópolis que visa atender ao nicho de mercado 
das pessoas que vão ao cinema e desejam consumir algum alimento.  A empresa produz bolachas reche-
adas para comer no cinema, portanto, com ênfase numa embalagem silenciosa e numa massa que não 
esfarela (ou esfarela pouco). Somos uma empresa nova que está tentando se posionar no mercado de 
forma a prospectar clientes e fidelizá-los.

 1.2 Tipo de gestão de design
 
A Deliccine inicia suas atividades com seu produto voltado inteiramente ao ambiente do cinema (desde a 
massa à embalagem). Trabalhamos com gestão de design a nível empresarial (Caso número 6, conforme 
visto em aula): a empresa possui um setor correpondente ao nível executivo permeando os campos do 
design industrial, corporativo, de ambientes e instalações. A empresa é consciente da necessidade de 
constituir esse setor para gerir os recursos de design, bem como para o funcionamento pleno da empresa. 
A equipe envolvida/desenvolvedora divide-se em habilidades para planejar e desenvolver estratégias para 
empresa, desde as pesquisas preliminares até o posicionamento no mercado. Inicialmente os próprios 
criadores cumprem funções diversas visando facilitar a fase seguinte do projeto/implementação. Após a 
consolidação da empresa, almeja-se a terceirização de alguns serviços ou contratação de mais funcionários 
com conhecimento técnico.

 1.3 Tipo de produto (posicionamento e inovação)

As bolachas Deliccine se enquadram na categoria de reposicionado e reinovado pelos seguintes motivos:
- Repocionado por estar se posicionando atualmente no mercado, sendo assim investindo em criar um es-
paço próprio e cativar um público especifico; 
- Reinovado por atender a um nicho de mercado novo, que não é explorado atualmente. Possui uma pro-
posta nova em meio ao mercado de bolachas.
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 1.4 Fatores

* Fator Êxito: Massa que esfarela pouco e sabor.

* Fator Obstáculo: Só ser vendida no cinema e não noutros pontos de venda que fiquem mais “na rota” 
das pessoas (supermercado, padarias...).

* Fator Crítico: Ser novidade (o público ainda não sabe se as bolachas são boas) e as pessoas não estarem 
acostumadas a comer bolacha no cinema.

* Fator que Facilita: Embalagem adequada ao objetivo e nicho; apresentação geral; ser o único produto do 
tipo no ambiente próximo ao cinema (visto que é o local mais propício para as pessoas preferirem nosso 
tipo de produto com as características que possui. Além disso, geralmente só tem pão de queijo, pipoca e 
refrigerante nos snackbars).

* Fator Pouco relacionado com êxito: O formato da bolacha.

* Fator Neutro: A cor da colher que foi usada pra mexer a massa.
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2. Gestão Estratégica
 2.1. Planejamento estratégico 

Metas e objetivos:

A empresa possui metas de ampliação da gama de sabores oferecidos de acordo com o crescimento da 
empresa e expansão de recursos disponíveis.

Primeiramente as bolachas serão de apenas 1 sabor, porém, visando lançamentos futuros de outros sa-
bores e opções. Temos o intuito de lançar bolachas cuja massa seja diferenciada, a fim de atingir o público 
mais arrojado: bolachas com a massa de frutas e recheio de doce de leite, goiabada ou leite condensado 
(talvez como uma edição limitada, depende do sucesso). Para clientes mais clássicos, variações de gana-
che talvez seja suficiente.

Análise de ambientes:
            
                                Funcionários: Apenas os criadores da empresa no primeiro ano. Pretende-se
                                           contratar funcionário após um ano.
                                Produtos: Uma bolacha que produz uma quantidade reduzida de farelos e 
              Interno                 vem em uma embalagem que não faz barulho. Inicialmente terá apenas um 
                                           sabor para baratear a produção. Pretende-se lançar mais sabores conforme                
          assim que o retorno financeiro permitir o investimento na produção.
                                           Infra-estrutura: Será utilizada no primeiro ano uma cozinha residencial para a         
          produção até que a demanda cresça, possibilitando o investimento em uma      
          cozinha melhor equipada e adequada às necessidades da empresa.

Diferencial do produto

O diferencial da Deliccine está em ser uma bolacha voltada para o publico que vai ao cinema; a proposta é 
uma bolacha que produza uma reduzida quantidade de farelos, bem como com uma embalagem que seja 
silenciosa ao ser manuseada, evitando ruidos inconvenientes durante os filmes. O intuito é trazer a qualida-
de e cuidado encontrados em bolachas estrangeiras, aliando à uma embalagem projetada especialmente 
para atender ao nicho selecionado.
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                                             Fornecedores: Optou-se por comprar o recheio da bolacha de um fornecedor
                                         externo, uma vez que o preparo do mesmo gerava um gargalo na produção
                                         e apresentava um custo elevado.
                                         Clientes: O público-alvo consiste nas pessoas que vão ao cinema e tem o
              Externo:              costume de comer enquanto assistem aos filmes. Esse público é formado em 
                                         grande parte (mas não exclusivamente) por jovens até 25 anos.
                                         Concorrentes: A bolacha não possui concorrente direto, uma vez que é o único
                                         produto do tipo no nincho, porém, ela concorre indiretamente com os outros
                                         produtos do SnackBar, como a pipoca e o refrigerante, que são produtos 
                                         tradicionais desse nincho.
       
                                                                               
Análise Sincrônica e de Concorrência

Ao analisar o mercado não foram encontrados produtos semelhantes (que atendam ao mesmo nicho), e por isso 
não encontramos concorrência direta. Não foram encontradas empresas de bolachas atendam especificamente à 
esse nicho e sejam voltadas ao público do cinema. As empresas que se enquadram como concorrentes indiretas 
também não possuem embalagens específicas para esse nicho de mercado. 

Indiretamente temos a concorrência dos SnackBars presentes em diversas redes de cinemas. Nesses SnackBars, 
há várias opções de guloseimas, tais como: balas, chicletes, salgadinhos, refigrerantes, chocolates, sorvete, pipo-
ca, pão de queijo, sucos, refrigerantes, água mineral, e café. Ainda temos a concorrência indireta das praças de 
alimentação e supermercados também presentes dentro dos shoppings centers. 
Um fator a ser considerado, é a venda das bolachas Deliccine em cinemas fora de shoppings, pois assim estaría-
mos trabalhando a fim de diminuir esse obstáculo.

Parcerias
A Deliccine se propõe a fechar parcerias e acordos com os cinemas em que estará atuando, bem como com 
demais empresas que se disponham a apoiar a ideia. Cada empresa terá campanhas específicas de acordo 
com a parceria e apoio (pode ser interessante a parceria com empresas que promovam palestras e workshops,  
ou até mesmo com universidades, pois a embalagem silenciosa atenderia bem à esse público. Nesse caso 
ocorreria a distribuição de amostras dos produtos e uma contrapartida a combinar diretamente com a empresa/
instituição).
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SWOT:

A Deliccine se propõe a analisar e planejar estratégias para melhor gerir a empresa de acordo com a aná-
lise SWOT desenvolvida.

S W
O T

- A mídia pode ser feita somen-
te nos pontos de venda
- Despertar a curiosidade das 
pessoas por se tratar de um 
produto novo e atender a um 
novo nicho

- Concorrencia indireta (mer-
cado já consolidado para con-
sumo de produtos tradicionais 
como pipoca e refrigerante)
- O preço pra produzir as bola-
chas é acima do ideal/desejável
- dependência de um 
fornecedor para o recheio

- Preço
- Só ser vendida no cinema e 
não noutros pontos de venda 
que fiquem mais “na rota” das 
pessoas (supermercado, pada-
rias...)

- Embalagem silenciosa e mas-
sa que esfarela pouco (aten-
dendo adequadamente ao ni-
cho selecionado)
- Ser o único produto desse tipo 
no ambiente próximo ao cine-
ma (bolacha e com embalagem 
silenciosa, que faça pouca ou 
nenhuma sujeira) 
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Estratégias:

       Curto Prazo (até 1 ano e meio)

- Lançar 2 novos sabores
- Investir em equipamentos melhores (forno,freezer , etc )
- Contratação de funcionários (ou terceirização de alguns serviços)

     Médio Prazo (1 ano e meio até 3 anos)

- Aumentar a produção contratando um funcionário 
- Expansão estadual (estar presente tanto na capital como em outras cidades do estado de SC)
- Investir na produção (cozinha maior, mais armazenamento,etc)

   Longo Prazo (2 a 5 anos)

- Expansão Nacional (estar presente em diversos estados do Brasil)
- Investir em logística (transporte, etc)

De pronto a Deliccine não fará uso de todas as estratégias já pensadas para a empresa, pois ainda não 
há recursos financeiros para todas elas. Porém, assim que for efetivado o crescimento da empresa essas 
estratégias serão colocadas em prática de maneira sistemática.

Ao decorrer do período a empresa buscará o feedback dos consumidores em troca de pontos. Cada feed-
back valerá pontos que poderão ser trocados por produtos, brindes, descontos e até mesmo ingressos 
para o cinema. Isso valerá também para divulgações, curtidas na fan page, indicações para amigos e etc.
A empresa também almeja investir em materiais promocionais, ambientação e utilizar mais estratégias 
para se tornar conhecida e se fazer presente próximo ao cliente. Além disso, construiremos uma lista de 
fornecedores para não ficarmos refém de apenas um. Vamos gerir a lojistica, o pessoal e as informações de 
maneira a fazer com que a empresa cresça com bases sólidas e visão de futuro/perspectiva de ascenção.



14

2.2. Gestão da marca 
 2.2.1 Identidade visual e papelaria básica

Optou-se por seguir a linha de biscoitos finos e concomitantemente fazendo alusão ao cinema por meio 
das 3 estrelas presentes, bem como ainda associando as estrelas à qualidade do produto. 
A tipografia selecionada (cyclo) reforça a relação com cinema tornando-a mais leve descontraída, típico do 
momento de diversão da ida ao cinema. A tipografia ainda alia as formas arredondadas aos ângulos de 
forma equilibrada.

O estudo de cores levou em conta a embalagem selecionada e o contraste harmônico entre amarelo (re-
metendo à massa das bolachas) e o roxo ou violeta (remetendo ao mistério, sensibilidade, beleza, e noite 
- devido ao tom mais escuro - fazendo alusão ao ambiente do ciema).
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Papelaria básica
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  2.2.2 Ações de divulgação: embalagem, produto e material publicitário

Foram pesquisadas diversas embalagens em diversos segmentos e fontes até que fosse pos-
sível equilibrar todos os fatores envolvidos. Abaixo (a esquerda) estão algumas embalagens 
analisadas:

Embalagem selecionada. 
(com adaptações e variações 
de dimensão)

Embalagem final
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O intuito primário é anunciar nos próprios scackbars 
ou proximidades (sempre em torno do cinema), para 
que as pessoas que estejam na fila do snackbar pos-
sam conhecer a bolacha e não precisem sair das pro-
ximidades do cinema para encontrá-la.

Dentro do próprio cinema, no corredor de entrada, a 
empresa estuda a viabilidade de colocar pêndulos cir-
culares da Deliccine. Outro estudo é sobre a possibi-
lidade de adesivar as poltronas do cinema, na parte 
de trás, interagindo com o consumidor: “Já pegou sua 
Deliccine?”; “Não atrapalhe seus colegas de seção, 
experimente Deliccine”; etc.

Anunciar próximo aos sanitários dos shoppings 
é uma boa estratégia a fim de prospectar 
clientes, visto que recebe grande tráfego de 
pessoas.

Placas na praça de alimentação chamariam 
atenção fazendo alusão ao “menu do dia” dos 
restaurantes.
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3. Gestão Operacional (do planejamento tático ao operacional)
 3.1 Fluxograma do passo a passo das operações dentro da empresa
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3.2. Custos relacionados a empresa/produtos/serviços
    

Custos para execução da receita e custos embutidos
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Embutidos (aprox.):
- Internet = R$ 50
- Telefone = R$ 150
- Luz = R$ 80
- Gás = R$ 80
- Deslocamento (ônibus e gasolina) = R$60
- Utensílios de cozinha
- Mão de obra
- Tempo

Receita:
Cacau em pó 

Folhas de papel manteiga para 
culinária

Essência de Baunilha + Açúcar 
de baunilha
amêndoas

farinha
açúcar

manteiga
gema de ovo

Leite condensado
Leite

Formas redondas
Filme PVC

Obs: Optou-se por comprar gana-
che pronto para o recheio de for-
necedores locais, custo não conside 
rado na relação abaixo.

Custos por unidade (com ingredientes 
a preço de varejo e sem ganache de 

forncedor externo):

Bolacha: R$0,46
Recheio: R$0,45

Total (duas bolachas + recheio): R$1,37 
(preços de varejo)

Recheio:

1 lata de leite condensado
1/2 lata com leite normal
3 colheres de sopa de cacau

Receita da massa:

Ingredientes para as Bolachas:
50 gramas de amêndoas

225 gramas de farinha
75 gramas de açúcar

150 gramas de manteiga
1 gema de ovo

1 colher (sobremesa) de extrato de baunilha








