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LA MAISON DE MARIE:
Um caso de empreendedorismo familiar

Preparado por Prof. Gabriel Vouga Chueke, da ESPM-SP1.

Recomendado para as disciplinas de: Empreendedorismo, Marketing e Estratégia.

Competências desenvolvidas: Iniciativa, Autoconfiança e Planejamento.

RESUMO
Desde pequena, Luiza Teppet queria participar das criações de sua mãe preparadas na cozinha 
da casa da vó Maria, seguindo as dicas do livro de receitas da bizavó. Aos sete anos, Luiza ganhou 
uma festinha de aniversário com o tema: “A cozinha da Lulu”. Desde então, ela sonhava em crescer 
logo para pilotar a batedeira, instrumento mágico que transformava o açúcar, os ovos e as amên-
doas na Tarte Marie, receita da família. Hoje, a Luiza tem sua própria cozinha de onde, além da 
Tarte Marie, saem o Sucrê; a Tarte Moulin Rouge; o Gâteau Folie, a Ganacheauchocolat; o Forêt; o 
Croque Monsieur, a Baguete Provençal e outras delícias. Escolher o nome do seu “café et pâtisse-
rie” criado com as tias Fernanda e Mercedes foi fácil: Maison de Marie, uma dupla homenagem à 
avó Maria, a grande inspiradora e ao cardápio francês, baseado nas origens da família.
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1 Este caso foi escrito inteiramente a partir de informações cedidas pela empresa e outras fontes 
mencionadas no tópico “Referências”. Não é intenção do autor avaliar ou julgar o movimento estratégico 
da empresa em questão. Este texto é destinado exclusivamente ao estudo e à discussão acadêmica, sendo 
vedada a sua utilização ou reprodução em qualquer outra forma. A violação aos direitos autorais sujeitará o 
infrator às penalidades da Lei. Direitos Reservados ESPM.
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APRESENTAÇÃO
 Envolvida pelo som da batedeira, Luiza estava pensativa imaginando o rumo que poderia dar 
a sua Pâtisserie, que se tornou um sucesso ao longo de três anos de existência. Ela precisava decidir so-
bre como expandir seu negócio, visto as limitações que eram encontradas em seu dia-a-dia. Como ela 
poderia fazer isso de forma mais eficiente e sustentável em longo prazo? O que fazer e o que não fazer?

Figura 1: As empreendedoras.

As personagens 
 � Luiza, formada em gastronomia, 20 anos, doceira profissional, recém chegada 

dos Estados Unidos.
 � Mercedes, artista plástica, aposentada, 60 anos, à procura de alguma atividade para 

preencher o seu tempo livre.
 � Fernanda, executiva da área de mídia, 45 anos, em transição de carreira de empregada 

para dona do seu próprio negócio.

Como surgiu a ideia do negócio?
 Era uma terça-feira como outra qualquer, Mercedes estava em sua casa regando as 
violetas que havia ganhado de uma amiga, quando de repente seu celular tocou. Mercedes 
olhou para o visor do aparelho e viu o número de sua irmã mais nova Fernanda.
 Mercedes atende a chamada pensando que tivesse acontecido alguma coisa. Mas, 
logo em seguida, Fernanda a tranquiliza dizendo que nada havia acontecido. Ela apenas gos-
taria de convidá-la para tomar um cafezinho na casa de Laura, sua outra irmã.
 Chegando à casa de Laura, Mercedes é recebida por sua sobrinha Luiza, que a acom-
panhou até a cozinha, lugar onde Fernanda e Laura a esperavam. Conversa vai conversa vem, 
parecia mesmo ser mais um daqueles encontros de família em que jogamos conversa fora e 
matamos as saudades dos entes queridos.
 Porém, passado alguns minutos, Laura convidou suas irmãs e Luiza para tomarem um 
cafezinho na sala de visitas. Sentada no sofá, Mercedes focou sua atenção em um pequeno 
bule azul, com desenhos de rosas, ela observava o relevo das flores no bule, e tenta imaginar o 
que haveria acontecido para que suas irmãs a chamassem para um conversar numa terça-feira 
à tarde. Rompendo com o silêncio presente no ambiente, Fernanda diz que gostaria de contar 
para elas uma ideia que vinha amadurecendo há algum tempo:
 - Eu estava pensando, a Lú (filha de Laura) se formou recentemente em gastronomia, 
trabalhou nessa grande empresa na área de alimentos, fez um intercâmbio em Chicago, e ago-
ra está procurando um novo emprego. Você Mercedes também está procurando alguma coisa 
pra fazer, para ocupar o seu tempo livre, está se recuperando do problema de saúde, então, eu 
pensei, quem sabe, não poderíamos abrir um negócio juntas?
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 Espantadas Luiza e Mercedes perguntam para Fernanda:
 - Negócio?! Que tipo de negócio?
 Fernanda falou sobre o plano de empreender em um café, doceria ou algo do gêne-
ro. Ela contou que uma amiga gostaria de abrir uma loja de decoração, e estava procurando 
alguém para instalar um pequeno café dentro da loja, algo que chamasse a atenção dos clien-
tes, tornando o ambiente da loja mais intimista e com um toque de requinte.
 Luiza e Mercedes acharam a ideia interessante e voltaram para casa empolgadas, pron-
tas para colocar a mão na massa, para empreender. Assim, elas começaram a pesquisar sobre o 
conceito de cafeterias ao redor do mundo, tipos de café, livros sobre como abrir uma empresa 
etc.
 Passado alguns dias, por ironia do destino, o acaso jogou um balde de água fria nos 
planos de Luiza e suas tias, já que a amiga que queria abrir a loja de decoração, não encontrou 
um local que atendesse suas expectativas.
 Após a notícia de que não haveria mais a possibilidade de abrir um café, Fernanda não 
desanimou, até mesmo porque ela havia saído recentemente de seu emprego, e estava embar-
cando em uma nova aventura - ser dona do seu próprio negócio, uma empresa de consultoria 
focada em branding. Como ela havia recebido o dinheiro de sua rescisão, não gostaria de deixá-lo 
no banco, ela queria investir em outro negócio além da consultoria, diversificando o risco, empre-
endendo.
 Como elas não contavam mais com o espaço na loja da amiga, a nossa missão era 
pensar em um “produto” que seria capaz de juntar as duas tias e sobrinha, a partir das experi-
ências de cada uma delas, tão distintas, na concepção de um negócio.
 A resposta para essa questão surgiu quase que naturalmente, teve origem na heran-
ça de família – a receita da famosa Tarte Marie, uma deliciosa torta de amêndoas de receita 
bem tradicional. A torta de amêndoas já era um sucesso pelas mãos da mãe de Luiza, ela as 
vendia para as amigas, e poderia se tornar o carro chefe do negócio, assim como os bolos de 
aniversário que elas gostariam de fazer. Logo, elas pensaram: por que não abrir uma pâtisse-
rie?

O início
 Depois de ter escolhido o que fazer, o primeiro desafio de Luiza e suas tias foi definir 
o conceito de negócio. A partir do conceito de negócio ficaria mais claro para elas definirem 
o cardápio, decoração, praça, material de divulgação da Pâtisserie.  Nesse momento, a grande 
questão para elas era: como podemos chegar no conceito de negócios?
 Para alcance desse objetivo, Fernanda imaginou que realizar uma busca pela internet 
lhe ajudaria a fazer um bom benchmarking. Ela começou a pesquisar no Google doceiras  e 
grandes chefes que atuavam na Europa, principalmente na França, país de origem de sua famí-
lia.
 Numa dessas buscas pela internet, Fernanda encontrou a imagem de um quadro que 
remetia a região de Provença, na França. Nele existia uma casinha bem simpática, com flores na 
janela e com uma plaquinha na porta da casa, com o dizer: Maison de Marie. Bingo! Elas haviam 
acabado de achar o conceito de negócios. Além de o quadro remeter ao visual esperado, tam-
bém contribuía com a escolha do nome do negócio, visto que a vó de Luiza se chamava Maria.
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Figura 2: O conceito de negócios1.

 Elas já tinham encontrado nome e o conceito do negócio, inspirado na região de Pro-
vença, na França. O passo seguinte consistiu na escolha dos ingredientes para elaboração dos 
doces. Inspirada pela culinária francesa, que dava origem ao conceito do negócio, Luiza inves-
tigou em vários livros e na internet receitas de doces que lhe ajudariam a definir os ingredien-
tes necessários para a elaboração do cardápio. Ao longo dos dias, Luiza testou várias receitas 
até encontrar os itens mais adequados para compor o cardápio da Maison de Marie.
 Após essas definições iniciais, o desafio seguinte das empreendedoras foi encontrar 
o local certo para abrir a pâtisserie. A primeira opção que elas encontraram foi um pequeno 
espaço em um prédio comercial, em uma avenida movimentada de São Paulo. Porém, o local 
não se mostrou conveniente, pois não apresentava a infraestrutura necessária para instalar a 
cozinha da pâtisserie, coisa que elas não abririam mão, já que acreditavam que o diferencial do 
negócio seria fabricar os seus próprios produtos, aproveitando assim o talento de Luiza.
 O critério inicial que elas tinham em mente para a escolha do ponto era o valor da 
locação e tamanho do local, que não poderia ser nem grande nem pequeno, visto que elas 
não tinham experiência anterior na área. A busca pelo ponto tornou-se um grande desafio, 
foram necessários vários dias de caminhada e suor para encontrar o local ideal para abertura 
do negócio.
 Elas procuraram locações em bairros tradicionais como o Jardins, cujo os morado-
res possuem forte poder aquisitivo, mas barreiras como o aluguel caro, ausência de casas 
comerciais e a necessidade de pagamento de luvas fizeram com que elas buscassem locais 
alternativos. Como segunda opção, elas buscaram imóveis na Vila Madalena, bairro boê-
mio e também conhecido pelos seus bares e restaurantes. No decorrer da pesquisa sobre 
o ponto, descobriram que vários cafés e docerias haviam sido abertos nesse local, mas 
encerraram suas atividades prematuramente.
 Até que um dia em suas caminhadas pelas ruas de São Paulo, elas esbarraram com 
uma pequena casa, feinha, mas que estava localizada em uma rua em rápida ascensão e próxi-
ma a um renomado restaurante japonês, que não servia sobremesa, e próxima da entrada de 
um famoso centro comercial/cultural, era o instituto Tomie Ohtake.
 A loja estava localizada no Largo da Batata. Logo, elas se deram conta que vários ne-
gócios estavam sendo abertos nessa região e que os planos da prefeitura incluíam a revitaliza-
ção do local, ou seja, seria um ponto que cresceria muito nos próximos dois anos, era próximo 
de residências, de escritórios e ficava próximo da casa delas, fato que proporcionava certa fa-
miliaridade com os hábitos do público local e facilidade de deslocamento.
 Ao encontrarem a casinha que tanto queriam, a primeira pergunta de Fernanda para 
o proprietário do imóvel foi: “Quanto custa o aluguel deste ponto?”. O aluguel cabia no bolso e 
nos planos das meninas, no entanto, a casa que elas queriam alugar precisaria de várias refor-
mas, o que tornaria o investimento inicial no negócio mais alto. Mesmo assim, elas resolveram 
1 Fonte: Groupe Photographie (2013):
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arriscar e arcar com a reforma, que inicialmente duraria aproximadamente três meses.

Figura 3: Antes e depois da reforma.

 Durante a reforma surgiram vários imprevistos. O primeiro deles foi a data de térmi-
no dela, que durou um ano ao todo, visto as diversas prorrogações de prazo solicitadas pelo 
empreiteiro e vários problemas relacionados à obtenção de licenças e exigências por parte da 
prefeitura, como disponibilização de banheiro para deficiente físico, disposição da cozinha, 
organização de documentação para enviar para a prefeitura, entre outros.
 Para desenvolver o projeto arquitetônico, Luiza e suas tias contrataram um engenhei-
ro especializado em obras para restaurantes e docerias, que indicado por uma amiga que tem 
um restaurante há mais 30 anos.
 Outro grande desafio para elas foi descobrir os fornecedores de equipamentos, prin-
cipalmente o de balcão refrigerado, já que no Brasil existem pouquíssimas empresas que atu-
am nessa área, e para uma pâtisserie seria importante ter um balcão com um tamanho ideal 
para disponibilizar os doces, se fosse pequeno faltaria espaço para dispor os produtos, se fos-
se grande demais geraria um custo desnecessário e tomaria espaço da loja.
 Para escolha dos fornecedores de bebidas, Luiza entrou em contato com diversos 
distribuidores de grandes marcas, mas eles não tinham interesse em atender um negócio tão 
pequeno como o dela. Além disso, era exigida exclusividade com a marca - o que dificultaria 
oferecer a melhor qualidade de cada uma das bebidas para os clientes.
 Neste momento inicial, como alternativa de fornecimento, Luiza decidiu por 
comprar seus produtos em supermercados, já que, no início do negócio, a quantidade 
consumida era pouca. Quando o volume de vendas aumentou, ela passou a usar for-
necedores como o Mackro, o qual exige uma quantidade mínima de compras, assim 
como um valor mínimo.
 Após alguns meses e muita pesquisa, Luiza encontrou um fornecedor ataca-
dista, que vendia produtos fracionados com alta qualidade e tinha serviço de entrega. 
Foi ótimo, assim ela poderia se concentrar no preparo dos doces. Outros fornecedores 
como o de salgados, fabricados em Teresópolis, Rio de Janeiro, foram triados durante as 
viagens de Luiza. Quando ela encontrava algo bom, tratava logo de anotar o telefone e 
entrar em contato com a empresa.
 Outro produto que demandou a procura por um fornecedor de qualidade e 
eficiente foi o café. Luiza precisava oferecer um café de alta qualidade para acompanhar 
os seus doces. Além disso, precisava que a máquina de café não ocupasse tanto espaço 
e que o seu uso fosse fácil e a manutenção barata. Ela descobriu então a proposta da 
Nespresso que atendia a todos esses pré-requisitos. Ela não teria que comprar a máqui-
na, visto que empresa se responsabiliza pela manutenção do equipamento, oferecendo 
assim a máquina a regime de comodato.
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 Para levantar os itens necessários para montagem da pâtisserie, Luiza contou com a 
ajuda de uma ex-professora da graduação, que forneceu a ela uma lista inicial de utensílios 
necessários para esse tipo de empreendimento. A definição da necessidade de cada item que 
deveria ser adquirido passava pela escolha dos pratos que seriam disponibilizados no cardá-
pio, após essa definição foi possível saber que tipo de assadeira comprar etc.
 Apesar de as coisas estarem caminhando bem, o destino prega outra peça nas me-
ninas, o restaurante japonês que servia como gancho para a pâtisserie fechou e a portaria do 
centro comercial/cultural que dava de frente para a pâtisserie mudou de local.
 E agora, o que fazer para atrair os clientes para a Maison de Marie, que estava per-
to de ser inaugurada?

O Plano de Marketing
 A primeira vez que Luiza e suas tias pensaram em marketing foi no meio da reforma. 
Elas precisavam divulgar o negócio antes de abrir. Deste modo, a ideia inicial consistia em 
criar alguns folhetos para distribuir entre as pessoas que residiam ou trabalhavam na região. 
Mas a primeira “campanha” de marketing das meninas focou em instigar a curiosidade dos 
futuros clientes, para isso elas criaram alguns teasers, escritos à mão, no vidro da fachada da 
loja, dizendo: em breve um pedacinho da França perto de você. O aroma da França agora em 
Pinheiros...
 Após instigar a curiosidade do público, o próximo passo consistiria na criação de  uma 
campanha de divulgação mais ampla. Neste momento, Fernanda colocou em prática o que os 
vários anos de experiência como executiva da área de marketing lhe ensinaram.
 A primeira ideia de Fernanda foi chamar alguns colegas jornalistas para divulgar a 
abertura da pâtisserie para o grande público. No entanto, ela também queria fazer uma festa 
de inauguração para os amigos e o público em geral. Mas o local restringia o número de con-
vidados, levando Fernanda a se questionar sobre como iriam inaugurar com essa limitação de 
espaço? Como atrair pessoas até a loja e o que falar para as pessoas convidadas?
 Antes de responder a essas questões, Fernanda e suas sócias elaboram uma lista de convi-
dados. Essa lista era composta por amigos, conhecidos, jornalistas e clientes em potencial. Passado 
alguns dias, Fernanda já havia pensado em como chamar a atenção das pessoas para visitarem a 
Maison:
 - Que tal pegar a cápsula do Nespresso e enviarmos para o convidado?!
 Eles não poderiam usar essas cápsulas em casa, assim eles teriam que trazê-la 
até a Maison para consumir o café, conhecendo o nosso negócio. Essa foi uma forma 
simpática que elas encontraram para inaugurar, e não saturar o espaço recebendo todos 
os convidados ao mesmo tempo.
 Além dos teasers e convites para a inauguração, Fernanda queria atrair a aten-
ção dos jornalistas. Ela achava que divulgar o negócio por meio de assessoria de im-
pressa seria muito útil. Desta forma, o desafio seria fazer com que os jornalistas lessem 
o material criado por ela, pois em geral jornalistas recebem milhões de realeses por dia, 
deletando-os sem ao menos ver o assunto.
 Mais uma vez a experiência de Fernanda foi decisiva para resolver o problema. Ela 
escreveu um texto baseado na técnica de storytelling, algo que parecia uma carta escrita por 
Luiza a próprio punho, essa carta foi colocada dentro de uma caixinha decorada com um peda-
cinho de Tarte Marie. Mas ao invés de enviá-la por correio, Fernanda as entregou pessoalmen-
te. A abordagem foi um sucesso! Rendeu várias notinhas na mídia.
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Figura 4: convite para lançamento da Maison.

 Após a divulgação, elas perceberam que alguns jornalistas iam disfarçados à Maison 
para testar a qualidade do serviço. Até que um dia o nome da pâtisserie saiu na Vejinha, dando 
ótima visibilidade ao negócio. A partir de então a Maison passou a receber clientes de todas as 
partes de São Paulo, como: Tatuapé, Mooca, Saúde, até mesmo uma senhora ligou de Buenos 
Aires para saber se a Maison estaria aberta no próximo domingo.
 Em poucos meses, a Maison de Marie já constava no guia da Veja das melhores do-
cerias de São Paulo, apareceu na Revista Claúdia e outras revistas de renome. O boca a boca 
entre os clientes e amigos também foi muito importante para divulgar o negócio. Semana 
após semana, a Maison começava a aparecer em blogs de pessoas que frequentavam o local, 
trazendo credibilidade para o negócio, que nunca se valeu de anúncio pago.
 Outra ação de marketing, que não gerou muito retorno, foi a distribuição de folders 
entregues na fila das mães de um colégio próximo a pâtisserie. O folder enfatizava a venda de 
bolos de aniversário. Mas os alunos frequentavam o café na busca por lanches rápidos, apenas.
 Para não ficar de fora das redes sociais, Fernanda criou uma página no facebook para 
a Maison. Lá foi disponibilizado fotos dos produtos e avisos sobre os bolos recém saídos do 
forno e sobre o doce especial do dia. Em muitos casos, as pessoas que visitam a Maison postam 
no face que estão lá, fato que gera a visitação de mais clientes. Várias vezes essas pessoas tiram 
fotos dos bolos e doces da vitrine para compartilhar em suas páginas pessoais.
 O preço dos produtos é determinando a partir de fichas técnicas e por benchmark 
com os concorrentes mais próximos. Em muitos casos Luiza faz ligações para descobrir os pre-
ços praticados pelos concorrentes. Os clientes acreditam que os preços são justos. Porém, mui-
tos mencionam que o local é um pouco escondido, muitas pessoas passam pela frente dele e 
não percebem que lá existe uma Pâtisserie.

O público
 As sócias se deram conta que atraiam dois tipos de público: o de dia de semana e do fim de 
semana.
 O público de fim de semana era caracterizado por  mulheres que acompanhavam 
seus maridos em competições de carrinho de controle remoto, ao lado da Maison havia um au-
torama. Deste modo, elas deixavam os seus maridos “brincando” e iam para a pâtisserie tomar 
um cafezinho e fofocar com as amigas. Também muitas famílias de classe A e B frequentavam 
a Maison durante o final de semana, assim como casais na faixa de 30 a 40 anos.
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 Durante a semana, o público-alvo era composto por funcionários de empresas da re-
gião. Eles eram atraídos pelas sobremesas, cafezinho e pelo ambiente. Percebendo que esse 
público procurava novidade, Luiza criou o serviço de almoço, oferecendo duas opções de re-
feições por dia, pratos leves e rápidos. Fato que atraiu muitos clientes novos para a Maison.
 Para Luiza e suas tias o público da Maison de Marie é: fiel, cool, exigente, gostam do 
diferente e do artesanal. Muitas vezes são fiéis a um único produto. Por outro lado, os clientes 
descrevem o ambiente da Maison como familiar, confortável, informal, aconchegante, como se 
eles estivessem em casa. Como existem apenas 4 mesas no local, a interação entre os clientes 
é alta. Várias pessoas se conhecem por lá, ficando amigas. A média de tempo gasto por mesa é 
de 30 minutos por cliente, mas em alguns casos pode chegar até 4 horas.
 Com o crescimento do negócio, um novo público surge. São os clientes que gostam 
de solicitar encomendas, em muitos casos, eles nunca foram até a Maison. Atualmente, as en-
comendas correspondem a 30% do faturamento do negócio.
 Luiza observa que nos últimos meses as encomendas aumentaram bastante. Os clien-
tes encomendam muitos produtos para pequenas festas, chás, visitas ou em datas comemo-
rativas (páscoa, natal, aniversários). Têm meses que o movimento da Maison cai, como o de 
janeiro. Para não ficar dependente da sazonalidade a Maison criou um serviço de coffeebreak 
para atender eventos corporativos.

Desafios
 Como o espaço da Maison de Marie é muito pequeno e o volume de vendas da casa 
é limitado ao espaço físico, Luiza tem o desafio de aumentar o ticket médio das mesas e/ou 
buscar novas fontes de receita. Desta maneira, ela adicionou o serviço de almoço no cardápio. 
Para tanto, ela dedica boa parte do seu dia para preparar e servir o almoço, das 12h às 15h. 
Como Luiza possui apenas uma assistente de cozinha, o horário em que ela se dedica ao almo-
ço, deixa de ser usado para elaboração dos doces.
 O próximo desafio de Luiza e suas tias é crescer, expandir. Elas dizem que  a falta de 
apoio do governo para as pequenas empresas é um fator limitador. Existem exigências pesa-
das em relação às garantias para solicitação de empréstimos, o crédito é caro, o custo da mão 
de obra é muito alto, sem falar nos impostos e problemas com a qualificação dos funcionários. 
O que faria e não faria para expandir os negócios de Luiza e suas tias?
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ANEXO 1 – Estudo de logotipia 
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ANEXO 2 – Fachada e planta interna da loja 
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Cannelé Bordelais                           Sucré                                Folie au Citron                 Charlotte 

Tarte Marie                           Trufas                         Gâteau Folie Marshmallow                 Forêt

Mousse de Chocolate Gâteau D´ Abricot          Gâteau au pomme        Gâteau Glaçage

Gâteau Noir                         Moulin Rouge           Bouclé (Pêra ou Maçã)                    Mini Bolo 

Mini Tarte Marie                            Eclair                             Tarte de La Passion                   Quiche

ANEXO 3 – Cardápio de doces
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ANEXO 4 – Análise da demanda

Tipos de despesas 
selecionadas

Participação na despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar

Total
Situação do domínio

Urbano Rural

ENDEF 
1974-

1975(1)

POF ENDEF 
1974-
1974

POF ENDEF 
1974-

1974(1)

POF

2002-
2003

2008-
2009

2002-
2003

2008-
2009

2002-
2003 2008-2009

Alimentação 33,9 20,8 19,8 30,1 19,6 19,0 53,2 34,1 27,6

Habitação 30,4 35,5 35,9 32,7 36,1 36,4 17,8 28,7 30,6

Transporte 11,2 18,4 19,6 11,9 18,5 19,5 7,5 17,9 20,6

Assistência à saúde 4,2 6,5 7,2 4,1 6,6 7,3 5,0 5,4 6,5

Educação 2,3 4,1 3,0 2,6 4,3 3,2 0,9 1,5 1,3

Outros 18,0 14,7 14,4 18,7 14,9 14,6 15,5 12,5 13,5

Tabela 1 – Despesa de consumo/Média mensal familiar1.

Tipos de despesa, número e tamanho 
médio de famílias

Dispensa monetária e não monetária média mensal familiar com alimentação

Total
Classes extremas de rendimento total e variação 

patrimonial mensal familiar

até 830(1) Mais de 10375

Valor

Despesa com alimentação 421,72 207,15 1198,14

No domicílo 290,39 171,43 608,05

Fora do domicílio 131,33 35,75 590,09

Distribuição percentual (%)

Despesa com alimentação 100,0 100,00 100,00

No domicílio 68,9 82,8 50,7

Fora do domicílio 31,1 17,2 43,3

Número de famílias 57.816.604 12.503.385 2.204.938
Tamanho médio das famílias 
(pessoas) 3,30 3,07 3,30

 Tabela 2 – Despesa de consumo/Média mensal familiar com alimentação por renda2.

Classe Renda Média (por pessoa) Renda família (4 pessoas)

Classe A1 R$ 9.733,47 R$ 38.933,88

Classe A2 R$ 6.563,73 R$ 9,733,47 R$ 26.254,92 R$ 38.933,88

Classe B1 R$ 3.479, 36 R$ 6. 563,73 R$ 13.917,44 R$ 26.254,92

Classe B2 R$ 2.012,67 R$ 3.473,36 R$ 8.050,68 R$ 13.917,44

Classe C1 R$ 1.194,53 R$ 2.012,67 R$ 4.778,12 R$ 8.050,68

Classe C2 R$ 726,26 R$ 1.194,53 R$ 2.905,04 R$ 4.778,12

Classe D R$ 484,97 R$ 726,26 R$ 1.939,88 R$ 2.905,04

Classe E R$ 276,70 R$ 484,97 R$ 1.106,80 R$ 1.939,88

Média R$ 1.500,00 R$ 2.500,00 R$ 6.000,00 R$ 10.000,00

Tabela 3 – Renda por classe econômica3.

1 Fonte:: IBGE (2010). 
2 Fonte:: IBGE (2010).
3 Fonte:: ABEP (2010).
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Gráfico 1 – Consumo de doces por classe4.

Consumidor Foodservice por comer no local x delivery 2009

% análise de valor Comer no local Delivery Total

Cafés/Bares 99,2 0,8 100,0

Restaurantes Full Service 90,0 10,0 100,0

Fast Food 81,1 18,9 100,0

100% Delivery - 100,0 100,0

Self-Service Cafeterias 98,3 1,7 100,0

Comidas de rua/quiosques 0,3 99,7 100,0

Consumidor Foodservide 89,0 11,0 100,0

Tabela 4 – Consumidor de Foodservice por comer/delivery5.

4 Fonte:: Ipsos Marplan (2009).
5 Fonte:: Ipsos Marplan (2009).
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ANEXO 5 – Análise dos concorrentes

Amor aos Pedaços Mara Mello Kopenhagen

Produto

Grande variedade de bolos, produto 
principal e referência da marca. 
Possuem produtos para pessoas 

que possuem restrções alimentares. 
Fazem produtos específicos para 

datas comemorativas, além de terem 
o Festival do Morango. Além dos pro-
dutos convencionais nas lojas, a Amor 
aos Pedaços desenvolve produtos ex-
clusivos, sob encomenda, para ações 

especiais de empresas. Além dos 
doces, oferece no cardápio opções de 

cafés para acompanhar o doce.

Possui em seu catálogo de 
produtos doces bem exóticos e 

diferentes no mercado, tais como 
tartelettes, macarrons, madeleines, 
cuja produção pode chegar a até 

2 mil unidades por dia, petit-fours, 
ninhos, tulle de amêndoas, tea 

cake, meias-luas e minigotas. Além 
disso, há também bolos feitos com 
os mais diferentes tipos de massas 

e recheios e decorados com mi-
nirroscas, fitas de chocolate e até 

ouro em pó. 

Possui hoje mais de 300 itens 
diferentes, que se destacam no 
mercado de doces pela tradição 
do sabor, glamour, sofisticação 
e qualidade do chocolate e dos 

confeitos finos. Os produtos 
considerados ícones da marca 
Kopenhagen são: Nhá Benta, 

bombons Cherry Brandy, Língua 
de Gato, Chumbinho e Lajoti-

nha. Além dos doces, oferece no 
cardápio opções de cafés para 

acompanhar o doce.

Preço
Variam de R$ 63,00 a R$ 89,00 o kilo 

do bolo.

Os preços dos doces individuais 
variam de R$ 8,50 a R$ 12,00 a uni-
dade. Além disso, os doces minis 

custam em média R$ 2,50.

Os preços considerados ícones da 
marca podem variar de R$ 8,50 
(Nhá Benta de 40g) a R$ 22,50 

(Língua de Gato Diet de 85g).

Ponto/Localização

Além das lojas de rua e de shopping a 
rede possui quiosques de café adap-
tados para atender espaços diferen-
ciados, oferecendo produtos seme-
lhantes aos das lojas convencionais.

Possui apenas uma loja localizada 
na região do Jardins, em São Paulo, 
e sua produção é toda feita na cozi-
nha desta loja, ou seja, não possui 
uma fábrica ou outras redes da do-

çaria em questão.

Atualmente a Kopenhagen está 
presente em mais de 60 cidades, 
localizadas em quase todos os es-
tados do País, além de ter presen-
ça no mercado internacional, atra-
vés da exportação de produtos 
para os Estados Unidos e México.

Promoção

Propagandas em revistas, normal-
mente em datas comemorativas, e 
folhetos comerciais distribuídos nas 
próprias lojas. Além disso, possui um 

site da marca.

A Mara Mello não utiliza muitos 
meios de comunicar a sua marca, 
possuindo apenas o site da empresa.

A Kopenhagen possui um es-
tratégia de comunicação mais 
agressiva em relação a Amor aos 
Pedaços e Mara Mello. Esta utiliza 
propagandas em revistas, jornais, 
rádio e até na televisão para di-
vulgar seus produtos e a marca, 
principalmente em datas come-

morativas.

Pessoal

O cliente pode solicitar a entrega de 
qualquer produto do Amor aos Peda-
ços nas lojas das rede, pelo telefone 

ou via chat (on line).

A Mara Mello dispõe além da ven-
da de seus produtos na loja, enco-
menda de doces e elaboração de 
mesas para casamentos e festas, 
além de caixas de presente custo-
mizadas de acordo com as datas 
comemorativas e gosto do cliente.

Diferentemente dos demais, a 
Konpenhagen não possui servi-
ço de delivery e nem encomen-
das. Sendo assim, esta procura 
investir no atendimento aos 
clientes nas próprias lojas físicas.

Apresentação
As lojas da rede possuem uma de-
coração padrão, caracterizada pelo 

branco, rosa e verde.

A única loja da marca possui uma 
decoração refinada, com uma mis-
tura de decoração moderna com 
decoração clássica. Os doces são 
expostos prateleiras refrigeradas e 
há na parede fotos dos principais 

doces da Mara Mello.

Além de investir no portfólio 
de produtos, a Kopenhagen se 
empenhou em transformar suas 
lojas em um ambiente atrativo 
e sofisticado, cujo objetivo é co-
municar os produtos e fazer um 
convite mais do que tentador 
a experimentar as guloseimas 
da marca, além de ser um local 
aconchegante e confortável 
para o consumidor. Possui uma 
loja conceito da marca, com um 
ambiente diferenciado que tem 
como objetivo fazer o cliente vi-
ver uma experiência de compra 

diferente. 

Tabela 5 – Análise dos concorrentes1.

1 Fonte:: Pereira et. al (2011).
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ANEXO 5 – Análise ambiente externo

Dados demográficos1

Distrito População 
Total

População 
Urbana Homens Mulheres Faixa etária: 

15-19 anos
Faixa etária: 
20-29 anos

Faixa etária: 
30-49 anos

Faixa etária: 
50-e mais

ALTO DE PINHEIROS 42867 42867 19244 23623 2323 6083 13047 15855

JARDIM PAULISTA 89604 89604 39687 49917 3663 16286 28392 32127

PINHEIROS 65777 65777 29326 36451 2860 11426 21108 22840

TATUAPÉ 94094 94094 43074 51020 5494 14838 29909 30182

Distrito
C r e s c . 
Dem (% 
ao ano)

Número Domicílios 
(total)

Número Domicílios 
(urbanos)

C o n s / P e r 
Capita/Urb 

(R$/ano)
IPC 2012 D e n s i d a d e 

Demográfica
Serviços de 
Alimentação

ALTO DE PINHEIROS -0,36 15155 15155 39367,83 0,0619 5995,4 48

JARDIM PAULISTA 0,69 38908 38908 47523,05 0,15622 14499 1457

PINHEIRO 0,43 26544 26544 41811,63 0,1009 9199,6 2555

TATUAPÈ 1,71 33849 33849 33029,64 0,11402 11109,1 1544

Tabela 6 – Dados demográficos por bairro1.

Cafés/bares no Brasil

Headlines2

• As vendas de cafeterias cresceram aproximadamente 9% em 2011, alcancando faturamento de R$ 113,4 bilhões; 

• O número de estabelecimentos abertos creceu 1% em 2011, alcancado um totalde 406,553 unidades;

• Cafés e bares representam o segemento mais expressivo no setor de foodservice com share de 45% do total das 

vendas em 2011;

• As 3 maiores redes domésticas de cafeterias contabilizam 36% do faturamento do setor de foodservice.

1 Fonte: IPC Marketing (2012).
2 NOTA: os dados de demanda e análise de concorrentes foram extraídos do TCC Loja de doces 

com experiência: Sweet Sensation. Fonte: Euromonitor (2013).


