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“A experiência de 

muitos pode virar 

sabedoria. Junte à 

sua e cresça como 

empreendedor.”

Quando você compra bem,  
quem é que sai ganhando?

Todos. 

O seu CLIENTE, que fica bem atendido, 
o fornecedor, que vende,
e, principalmente, você, que tem chance de aumentar 
seus lucros  e se fortalecer no mercado. 
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Chegou, viu, assuntou e ficou ainda mais intrigada. 
Confirmou que era tudo verdade, sentiu uma mistura 
de raiva, inveja, ficou até com vergonha de si mesma.

– Isso tudo só com quentinha?! Que milagre é esse, 
Mariana? – quis saber Dona Lurdes.
– Milagre? Muito trabalho, isso sim. Vou te explicar 
tim-tim por tim-tim: o grande segredo foi passar a 
trabalhar com planejamento.

Então, Mariana começou a contar que sua primeira 
medida foi mudar o cardápio. Passou a ter só duas 
opções por dia. Normal e dieta. Antes eram vários.

– Comecei mexendo no produto! 

Contou também que contratou o Welington para 
fazer as entregas e que foi economizando onde 
dava. Evitou falar do seu preço mais baixo, que era 
uma vantagem competitiva que tinha. Afinal, mesmo 
sendo amigas, continuavam sendo concorrentes.  
Mas deu a dica de como conseguiu ter um  
preço tão competitivo.

– A grande diferença está nas compras! – 
afirmou Mariana. Sabe, não sei como não percebi 
isso antes... Em vez de comprar aqui pelo bairro, uma 
vez por semana vou ao entreposto do produtor, que 
é muito mais em conta. Lá tenho meus fornecedores, 
negocio prazos de pagamento e, chorando um 
pouquinho, consigo um preço mais barato. Além 
disso, eles fazem entrega aqui na nossa área.


































