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RESUMO  

O empreendedorismo é um fenômeno muito marcante no Brasil, contribui positivamente para 

a sociedade, gera emprego e renda. A decisão de empreender pode surgir pela necessidade ou 

oportunidade, mas sempre vem acompanhada de iniciativas que levarão o indivíduo a obter 

retorno financeiro por isso. No presente artigo apontaremos estratégias aos empreendedores e 

microempresários, através da utilização de ferramentas eficazes, que os levarão a se destacar 

no mercado. O objetivo deste artigo é relatar a experiência de uma trajetória empreendedora. A 

metodologia utilizada mostra um estudo de caso por meio de abordagem bibliográfica, 

qualitativa e descritiva, apresentando a vivencia de uma empreendedora. Ter o próprio negócio 

muitas vezes é sinônimo de desafio, sobretudo quando se está inserido num mercado 

considerado saturado, no entanto mostraremos que é perfeitamente possível se tornar 

competitivo. Nos resultados, enfatizamos a importância pela busca de conhecimento, a 

adaptação do negócio segundo a demanda e o aprimoramento de técnicas, buscando atender a 

real necessidade do cliente. Tendo como referência o que os principais autores da Administração 

pontuam como características indispensáveis para a conservação do negócio, como ter 

iniciativa, ser resiliente, ter criatividade, e transformar ideias e desafios em oportunidades. 
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 1 - INTRODUÇÃO 

O número de empreendimentos tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, esse 

aumento tem se dado sobretudo com o incentivo de entidades que apoiam o desenvolvimento 

do empreendedorismo no Brasil como o Sebrae, Anprotec, Endeavor e principalmente com o 

incentivo do Governo Federal na criação de secretarias com foco em micro e pequenas 
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empresas. Através da observação do comportamento dos indivíduos em relação à criação de 

novos negócios, identificou-se duas definições do empreendedorismo: o empreendedorismo de 

oportunidade e o empreendedorismo de necessidade. (VILELA, 2020) 

Para Dornelas (2021), o empreendedorismo de oportunidade é aquele em que o 

empreendedor é um visionário, formula um negócio com planejamento prévio, faz projeções de 

onde quer chegar e o que fará para atingir esse objetivo. Já o empreendedorismo de necessidade, 

é aquele em que o empreendedor toma a decisão por falta de opção de emprego. Esse indivíduo 

inicia sua atividade com o intuito de gerar renda própria e muitas vezes começa de maneira 

informal.  

Recentemente, com a crise vivenciada no mundo inteiro causada pela Covid 19, o 

aumento do número de novos empreendedores foi ainda mais marcante, a falta de emprego 

levou várias pessoas a tomarem a decisão de iniciar um negócio. Segundo dados do Mapa de 

Empresas do Ministério da Economia, em 2020 o número de Microempreendedores Individuais 

(MEI's) registrados no Brasil teve crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior. Atualmente 

esses microempreendedores correspondem a 56,7% dos negócios ativos no país. Esses dados 

nos mostram que mesmo em meio à crise, as pessoas encontraram no empreendedorismo a 

oportunidade de obter um negócio que gera uma renda. Com isso, percebemos a importante 

contribuição do empreendedorismo para a economia brasileira. (SEBRAE, 2021). 

Quando se fala em empreendedorismo, logo vem a ideia de inovação, da criação de um 

produto ou serviço ou o aprimoramento de uma ideia já existente, com o propósito de atender 

a uma demanda recentemente emergente ou a busca por gerar essa necessidade. Para Leite 

(2012) ser empreendedor significa ter iniciativa, criatividade para formular ideias e transformá-

las em oportunidades, ser resiliente transformando desafio em oportunidade. 

Portanto empreender num ramo em que existem tantos concorrentes parece ser algo bem 

mais desafiador ao empreendedor iniciante ou ao empreendedor que está a mais tempo no 

mercado. No entanto, é perfeitamente possível se destacar e obter sucesso dentro de um 

mercado já existente, através de um planejamento estratégico, observação da concorrência no 

sentido de superá-la e principalmente, superar as expectativas do cliente. 

Além disso, enfatiza-se a importância de formular um plano de negócios, para que o 

empreendedor consiga ter uma visão geral do mercado em que está inserido. Para Chiavenato 

(2021), o plano de negócios consiste na formulação de ideias relacionadas ao empreendimento, 

com detalhamento dos pontos do negócio permitindo sua visualização ampla.  

De acordo os dados do IBGE (2021) a pandemia da Covid-19 trouxe forte impacto para 

grande parte dos empreendimentos brasileiros. Se por um lado, esse acontecimento influenciou 



 

 

no surgimento de novos empreendedores, em contrapartida, também provocou o encerramento 

de muitos negócios. A cada 10 empresas que tiveram seus negócios encerrados em 2020, 4 delas 

tiveram como principal motivo a pandemia da Covid 19. O motivo principal que levou os 

empreendedores a encerrar esses negócios foi a ordem de isolamento social, decreto que 

ordenou o fechamento dos comércios que praticavam atividades econômicas consideradas não 

essenciais. Com o isolamento social, o comércio foi o segundo setor que mais sentiu impactos 

negativos da pandemia (36,0%), perdendo apenas para o setor de construção (40,0%), com 

destaque para o Comércio Varejista (39,7%).  Com isso, percebeu-se o carecimento de 

reinvenção dos empreendedores desafiando-os a identificar oportunidades para se manter no 

mercado. 

A decisão de se tornar um empreendedor por certo é muito importante, mas só o fato de 

implantar uma ideia não é suficiente para que esse negócio seja um sucesso, é necessário testar 

e aprimorar essa ideia, aplicando uma gestão estratégica para que esse empreendimento consiga 

se manter sustentável e lucrativo.   

Para transformar uma ideia em um negócio viável é preciso elaborar, montar e utilizar 

todos os recursos necessários para atingir esse objetivo. Tomar tal atitude nem sempre implica 

em grandes investimentos. O espírito empreendedor permite ter uma criatividade ampla capaz 

de fazer muito, mesmo tendo poucos recursos.  Com isso dá-se a importância do empreendedor 

ser curioso e proativo o suficiente para transformar essas ideias em ações que o levarão à 

competitividade, alerta Chiavenato (2021). 

A partir desta contextualização, questiona-se: como relatar a experiência de uma 

trajetória empreendedora de uma empresa na área de chocolates? 

Logo, encontra-se como objetivo geral: relatar a experiência de uma trajetória 

empreendedora. 

A decisão de se tornar um empreendedor por certo é muito importante, mas só o fato de 

implantar uma ideia não é suficiente para que esse negócio seja um sucesso, é necessário testar 

e aprimorar essa ideia, aplicando uma gestão estratégica para que esse empreendimento consiga 

se manter sustentável e lucrativo.   

Para transformar uma ideia em um negócio viável é preciso elaborar, montar e utilizar 

todos os recursos necessários para atingir esse objetivo. Tomar tal atitude nem sempre implica 

em grandes investimentos. O espírito empreendedor permite ter uma criatividade ampla capaz 

de fazer muito, mesmo tendo poucos recursos.  Com isso dá-se a importância do empreendedor 

ser curioso e proativo o suficiente para transformar essas ideias em ações que o levarão à 

competitividade, alerta Chiavenato (2021). 



 

 

Importante ressaltar a importância deste trabalho para a acadêmica, onde foi possível 

refletir sobre sua caminhada, refletindo sobre seus erros e acertos; importante para os 

estudantes, principalmente como fonte de pesquisa para novos estudos; e importante para a 

sociedade em geral, considerando que o conteúdo apresentado se torna fonte de análise para 

conhecer os erros e acertos de uma trajetória empreendedora. 

Assim, este artigo tem a seguinte estrutura: resumo, introdução, referencial teórico, 

relato de experiência, considerações finais e referências. 

 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - O pequeno empreendedor e seu público alvo 

Para Chiavenato (2021), as características mais marcantes de um empreendedor é que 

ele é um indivíduo que é capaz de identificar e aproveitar oportunidades, transformando ideias 

em realidade para benefício próprio e de pessoas ao seu redor; assume riscos e possui espírito 

de liderança.  Para José Dornelas (2021), o empreendedor de sucesso é um visionário, sabe 

tomar decisões, sabe explorar ao máximo as oportunidades que surgem, é determinado e 

apaixonado pelo que faz. A identificação do público alvo é primordial para um negócio, pois 

uma vez identificado para quem irá vender, o empreendedor consegue direcionar melhor sua 

comunicação para esses indivíduos, tornando o processo de venda mais eficaz. Essa 

identificação pode ser feita através de uma pesquisa, que resultará no reconhecimento das 

necessidades daquele público. 

Para Kotler (2021), através dessa pesquisa a empresa consegue identificar segmentos de 

clientes, suas diferentes necessidades, suas distintas percepções e preferências. A partir de então 

é viável a escolha de qual segmento deseja atender. Essa segmentação também está ligada à 

especialização do negócio. Uma vez identificada a necessidade do cliente, a empresa pode 

escolher se especializar nesse mercado e entregar a melhor versão desse produto/serviço. Dessa 

forma, ele tende a se destacar no mercado, passa a ser referência e os consumidores irão lhe 

procurar por isso.  

Ainda, segundo Kotler (2021), o marketing moderno tem como uma de suas principais 

contribuições, auxiliar as empresas a notar a importância de centralizar suas estratégias no 

mercado e no cliente em vez de focar no produto.  

 

2.2 – Diferença entre empreendedor e pequeno empresário 

Embora muito se confunda esses termos, empreendedor e empresário possuem 



 

 

características distintas e atribuições diferentes. Para Leite (2012) o conceito que melhor define 

o termo “empreendedor” é uma difícil tarefa, no sentido de conceituar aquela pessoa que sonha 

e age para ter seu próprio negócio, e através dele alcançar a realização pessoal e independência 

financeira.  

O empreendedor é o indivíduo capaz de identificar problemas e oportunidades, e com 

isso, tem iniciativa para desenvolver soluções e aplicar recursos para contribuir positivamente 

com a sociedade. Seja através da abertura de um novo negócio ou na elaboração de um projeto.  

As características mais comuns de um empreendedor são:  iniciativa, resiliência, persistência, 

age como um líder e presa pela eficiência.  Já o empresário é aquele indivíduo que visa o 

gerenciamento do negócio, não se preocupa com o quesito inovação, busca realizar ações que 

o levarão a obter lucros e a consolidação da sua marca. Embora possua algumas características 

do empreendedor. (SEBRAE)  

Segundo Chiavenato (2021) empreendedor é aquele indivíduo que deseja mudar o 

mundo, ama o que faz, assume riscos e não prioriza lucratividade. Já os pequenos empresários, 

não necessariamente amam o que fazem, fazem por dinheiro, mas estão felizes em fazê-lo pelo 

simples fato de não estarem se esforçando para outras pessoas. 

Para melhor compreensão, o Sebrae, a partir da legislação, informa que as Micro e 

Pequenas Empresas (MPEs) surgiram na década de 70, após a criação de políticas de 

desburocratização, com intuito de incentivar a criação de pequenos negócios, e atualmente, 

segundo o Sebrae, o número de empreendedores ultrapassa 20 milhões, representando 99% das 

empresas brasileiras. Em 2021, esses negócios foram responsáveis por mais de 70% das novas 

vagas de emprego e por quase 30% do PIB brasileiro. As MPEs, tem suas definições 

estabelecidas na Lei Complementar de nº. 123/2006, também conhecida como Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (EPP), que estabelece os critérios 

para adesão do Simples Nacional, que permite um regime tributário com redução de impostos 

e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento. Essa lei também permitiu a criação do 

Microempreendedor Individual (MEI), que atualmente é considerado o maior programa de 

formalização e inclusão previdenciária do mundo. 

Esses negócios são classificados conforme a receita bruta anual, a partir da seguinte 

classificação: 

• Microempreendedor Individual: receita bruta anual até R$ 81.000,00 

• Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 

• Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 



 

 

 

2.4 - Ferramentas para o microempreendedor  

São muitas as dificuldades enfrentadas pelo micro e pequeno empreendedor, sobretudo 

diante da pandemia da Covid-19, que causou queda no número de vendas e consequentemente 

do faturamento. As principais dificuldades apontadas foram: manter o compromisso fixo 

mensal; continuidade de vendas; pagamento de aluguel, funcionários e fornecedores (SEBRAE) 

Gerenciar o próprio empreendimento é uma tarefa bem desafiadora, sobretudo para 

quem está iniciando no mercado. No entanto, nesse processo é essencial utilizar ferramentas 

que irão otimizar o negócio. Entre as diversas ferramentas existentes, a seguir destacaremos 

algumas ferramentas que consideramos essenciais para alavancar um pequeno negócio. 

(SEBRAE)  

 

a) Plano de negócios  

O plano de negócio é uma ferramenta que permite o planejamento de uma empresa. 

Nele estão reunidas todas as informações e estratégias necessárias que irão auxiliar o 

empreendedor a atingir seu objetivo através de ações que devem ser executadas a curto, médio 

e longo prazo. Além disso, esse documento oferece dados do mercado, produto, fornecedores, 

concorrentes, metas, pontos fortes, pontos de melhoria, entre outros. (DORNELAS, 2021). 

Através da elaboração detalhada de cada um desses pontos, o empreendedor terá uma 

visão clara de todo o negócio e saberá identificar se esse negócio é viável ou não. Diante disso, 

é de suma importância que esse documento seja redigido antes da abertura de um negócio, 

embora também seja aplicável para um negócio em andamento. 

Como elaborar um plano de negócios (SEBRAE):  

1. Sumário executivo da empresa: descrição detalhada do empreendimento, a missão, qual 

produto ou serviço ofertado e o diferencial da concorrência.  

2. Análise do mercado, nicho e público alvo: nesse ponto deve ser feita uma análise da 

concorrência a fim de definir qual o diferencial do seu produto em relação ao deles. 

Além do mais, é indispensável um detalhamento do público alvo para identificar suas 

reais necessidades.  

3. Estratégias de Marketing: a divulgação da marca está diretamente ligada ao público 

alvo, pois uma vez definido o cliente ideal, será possível identificar qual meio mais 

utilizado por ele e a linguagem ideal para se comunicar. 

4. Plano operacional e financeiro: nesse ponto deve se fazer um detalhamento das 

atividades que serão realizadas, a fim de identificar os recursos, equipamentos e 



 

 

máquinas necessários para manter-se em funcionamento, bem como matéria-prima, 

fornecedores e logística. Já na parte financeira, é fundamental fazer uma projeção de 

faturamento mensal, de modo que consiga obter lucratividade. 

5. Previsão do cenário: aqui deve-se projetar um cenário otimista e o cenário pessimista. 

Detalhar qual o caminho seguir caso a empresa esteja indo bem, ou caso se encontre em 

um momento de dificuldade. Nesse ponto, é necessário interligar com o planejamento 

financeiro, tendo uma divisão de recursos destinada a cada um desses aspectos.   

 

b) WhatsApp Business  

De acordo Carramenha (2022) e SEBRAE a utilização do WhatsApp Business como 

ferramenta para o atendimento ao cliente, facilita muito a comunicação, pois ele possui 

funcionalidades que garantem agilidade no atendimento, tais como: 

 

• Perfil comercial: informações gerais da empresa, horário de funcionamento, 

localização; 

• Etiquetas: classificação de mensagens e clientes através de etiquetas; diferenciando em 

conformidade com a demanda do negócio.  

• Mensagem de saudação: com essa função é possível programar mensagem de boas-

vindas ao cliente, permitindo personaliza-la da forma que desejar. 

• Respostas rápidas: essa função permite deixar várias respostas salvas, levando a 

agilidade e padronização do atendimento.   

• Catálogo/menu: permite exibir foto do produto, com descrição e preço. Além disso, 

possui a opção “adicionar ao carrinho” direcionando o produto desejado para uma 

conversa direta. 

 

c) Google Meu Negócios 

 Por meio dessa ferramenta a empresa garante uma maior visibilidade, visto que o google é 

uns dos principais meios de busca em todo mundo. Nessa página o empreendedor consegue 

descrever as principais informações de seu produto/serviço, bem como postagens de fotos. 

Além disso, permite o cliente classificar a empresa e descrever sua opinião. (SEBRAE; 

BARBOSA, 2016).   

 

  



 

 

3 - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho, trata-se de um estudo de caso, a partir do relato de experiência de 

abordagem qualitativa e procura descrever sobre a vivência de uma empreendedora à frente da 

Ana Fernandes Confeitaria, localizada em Aparecida de Goiânia – Goiás. 

De acordo Gil (2008) o estudo de caso investiga um fenômeno atual dentro de um 

contexto real, onde as fronteiras são claramente definidas, a partir deste contexto foi feito um 

relato de experiência de uma empreendedora. 

A fim de subsidiar o relato, foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica com autores 

que abordam o empreendedorismo. A pesquisa, conforme aponta Gil (2008) “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Portanto, o relato foi ratificado com o estudo bibliográfico que fomentou o percurso utilizado 

pela empreendedora para se manter no mercado (MARQUES, 2006). 

 

 

 

4 - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Meu nome é Ana Rute de Oliveira Fernandes Lima, 

tenho 27 anos, atuo na área de confeitaria artesanal, sou 

proprietária da empresa Ana Fernandes Confeitaria. 

Forneço doces fabricados diretamente na cozinha da minha 

casa e conto com o auxílio do meu marido e sócio, Felipe 

Lima. Eu nasci no interior do Maranhão, com pais 

empresários, sou de uma família de 8 irmãos, dos quais 6 

possuem seu próprio negócio. E falar da minha 

experiência, me leva a recordar as experiências vividas na 

minha família, mesmo antes do meu nascimento.  

 

Meu pai era empresário bem sucedido na década de 80 e 90, gerenciava vários negócios 

com o auxílio da minha mãe e de alguns funcionários. Seu ramo principal era Mercearia, mas 

ele também tinha vários negócios paralelos, como compra e venda de coco babaçu, castanhas 

de caju, lenha, cimento, alguns materiais de construção, entre outros.  

Ele sempre nos incentivou a estudar, mas sempre que podia, nos envolvia em seus 

negócios, mostrando algumas vantagens em ser empresário. Sua visão de negócio tinha como 

principal foco as vendas, ele acreditava que se nós soubéssemos vender qualquer coisa, 



 

 

seríamos bem-sucedidos financeiramente. Nos mostrava isso, de forma prática: compre um 

determinado produto por preço X e venda por um preço Y, com uma boa margem de lucro, 

acima de 100%. Ele nos mostrava exemplos de produtos que chegava a ter uma margem de 

300% a 500%.  

Contudo gerenciar todos esses negócios ao mesmo tempo, foi se tornando uma tarefa 

difícil para o meu pai. Ele não possuía uma boa gestão do negócio e além disso, aceitava vender 

fiado para um grande número de clientes ao mesmo tempo. Com isso, no início dos anos 2000 

pudemos vivenciar o declínio de sua empresa. Decretou falência com um considerável montante 

de dívidas em impostos e fornecedores.  

 Acompanhar a jornada do nosso pai foi um fator decisivo para nos tornarmos 

empreendedores. Vivenciar essa experiência com ele, nos fez tomar exemplos de 

comportamentos que devem ser repetidos e os que não devem ser repetidos.  

Os primeiros na família a decidir trabalhar por conta própria, foram meus 2 irmãos mais 

velhos, inclusive eu tive a honra de atuar como atendente por cerca de 1 ano e meio, na loja de 

produtos de construção de um deles, na época eu tinha apenas 17 anos. Ali eu pude vivenciar o 

dia a dia da vida de um empresário iniciante, principalmente nos quesitos relação com 

fornecedores, fluxo de caixa, atendimento ao cliente e pós venda.  

Contudo, eu desejava viver outras experiências, então decidi mudar para Aparecida de 

Goiânia, onde uma de minhas irmãs morava. Vim com o intuito de estudar e trabalhar. Na época 

eu queria estudar Ciências Contábeis, cheguei a fazer a matrícula no curso, no entanto, quando 

me deparei com a rotina de cidade grande em ter que conciliar trabalho, estudo, usar transporte 

coletivo, eu não consegui me adaptar a curto prazo e por causa disso eu acabei desistindo da 

faculdade, e optei por apenas trabalhar naquele momento, e deixar o curso superior para um 

momento em que eu tivesse mais habituada com a rotina. 

Meu desejo em trabalhar com doces nasceu em 2016, iniciei com venda de Ovos de 

Páscoa de colher, com o incentivo da minha irmã que vendia bolo no pote de porta em porta e 

em algumas feiras de Aparecida de Goiânia. A partir daí passei a aceitar encomendas de 

brigadeiros para festas. Conciliava essa atividade com um emprego de Call Center. No entanto, 

era um negócio desafiador visto que havia um grande número de pessoas vendendo por um 

preço bem abaixo do que eu oferecia. No final do ano de 2017, eu fiquei desempregada e passei 

a vender esses brigadeiros de porta em porta por um curto período de tempo, pois no início do 

ano de 2018, eu engravidei e optei por trabalhar apenas em casa. Com isso, surgiu a ideia de 

fazer bolos no pote a pronta entrega, em alguns dias da semana. Meu principal ponto de venda 

era a empresa onde meu marido trabalhava, mas nós também oferecíamos aos vizinhos, amigos 



 

 

e conhecidos, através do WhatsApp e propaganda boca a boca.  E assim fomos garantindo essa 

renda extra. 

No segundo semestre de 2018 eu ingressei na faculdade, no curso de administração, 

com o intuito de buscar conhecimentos para abrir um negócio, mas não necessariamente no 

ramo de confeitaria. Em 3 meses eu já estava estagiando em uma grande empresa no ramo de 

planos de saúde, e assim, consegui mais dois pontos de venda: faculdade e estágio.  

No início de 2020 quando o mundo inteiro foi surpreendido pela pandemia da Covid-

19, e foi decretado o lockdown no Brasil, eu perdi todos os meus pontos de venda e tive meu 

contrato de estágio encerrado, ou seja, fiquei sem nenhuma fonte de renda. Por causa disso, eu 

decidi viver exclusivamente da confeitaria e me formalizar como Microempreendedora 

individual.  

Para desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento, realizei alguns cursos na área de 

confeitaria, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: principais cursos realizados de aperfeiçoamento profissional. 

Curso Plataforma Valor do investimento 

Doce Momento – Delivery de doces Online - Conisugar Academy  799,00 

Guia completo do brownie perfeito Online - Eduzz  249,00 

Precificação para confeitaria Online - Eduzz  159,90 

Canva para confeiteiras Online - Conisugar Academy 37,00 

A Receita de Sucesso Online - Hotmart  1.080,00 

Mão na Massa 3.0 Online - Hotmart  799,00 

Fonte: a autora, 2022. 

 

A curto prazo, essa formalização no MEI era para conseguir in3 

gressar numa plataforma de delivery, e continuar vendendo bolo no pote, entregando 

para o cliente diretamente em sua casa.  

Porém eu percebi a necessidade de me diferenciar da concorrência de alguma forma. 

Desse modo, investi tempo e dinheiro em alguns cursos da área para conseguir trazer novos 

produtos e aprender estratégias de marketing na confeitaria. Ampliei o meu portifólio, me 

especializei em bolos para festa e passei a fazer kit festa sob encomenda. Com isso passei a usar 

as redes sociais ao meu favor, vi no Instagram (Figura 1) a oportunidade de me destacar e de 

me relacionar com o meu cliente, através de postagens diárias e de conteúdo de valor. 

  



 

 

Figura 1: Rede social da confeitaria @confeitariaanafernandesofc 

 

Fonte: a autora, 2022. 

 

Atualmente trabalho apenas com produtos sob encomenda, são fabricados na cozinha 

da minha casa e são entregues ao cliente diretamente em sua residência. Meu maior foco são 

mulheres que tenham renda própria e que possua 1 ou mais filhos.  

 

5 - CONSIDERAÇÕES  

 

Esse relato tem como objetivo mostrar a importância de se buscar conhecimento para 

aplicar em um negócio, pois mesmo o indivíduo possuindo características empreendedoras 

naturais e experiencias práticas, é indispensável alinhar essas experiencias ao conhecimento 

técnico. Alinhando esses pontos e utilizando estratégias de vendas eficazes, sem dúvida esse 

empreendimento terá um grande número de clientes fidelizados.  

A redação da minha trajetória até aqui me trouxe a reflexão de muitos momentos 

vividos, dificuldades enfrentadas, erros e acertos, mas também mostrou o quanto eu fui 

resiliente e busquei conhecimento direcionado para a minha área de atuação, objetivando 

oferecer a melhor experiência para meu cliente. Quando penso na minha importante missão, de 

realizar sonhos através de doces, sinto-me uma profissional realizada. E mesmo sabendo que 

provavelmente esse não será o ramo de atividade que seguirei por toda minha vida, no futuro 

saberei que fiz tudo por amor e obtive retorno financeiro por isso. 

Empreender faz parte da minha vida, da minha formação acadêmica e profissional. 

Espero que este relato possa ser influência para outros estudos e inspiração para todos aqueles 

que desejam empreender.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Foto apelativa, que desperta o desejo. 

 

 

ANEXO B – Kit festa inspirador, leva o cliente a imaginar o produto em sua mesa. 

 

 



 

 

ANEXO C – Presente dia das mães, com delicadeza e doçura, para saborear em família. 

 

 

ANEXO D – Ovo de páscoa de colher, a combinação de sabor mais querida.

 

  



 

 

 

ANEXO E – Guirlanda de brownie natalina, sobremesa para ceia de Natal. 

 


