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Uma garota muito inteligente,

veio parar na cidade.



No interior andava descontente, 
mas, com seu jeito valente,  
chegou para buscar oportunidade. 
 
Só queria uma chance, 
do sonho grande se tornar realidade.



Érica era seu nome. 
Corajosa e peito aberto. 
 
Logo encontrou alguém, 
que sempre a queria por perto.



Não só juntinho queria, 
como a sua vida mudou  
por completo. 
 
Assim unidas ficaram, 
um bem-querer que  
a gente cria.



Começaram a trazer 
roupas de outra cidade, 

pra vender lá longe todo dia. 
 

Era um vai e vem arretado. 
Andavam tanto, que  

a perna tremia.



Foi assim que em um belo dia,  
sentou-se ao seu lado um homem muito barbado. 
E ele, muito animado, começou a falar: 
— Eu sou um vendedor, você deseja um  
sonho comprar? 
 
Em sua longa barba escondia novos sonhos, 
para que o povo pudesse realizar.



Era uma surpresa tamanha 
e Érica se animou. 

 
E foi assim que, rapidamente, 

seu sonho encontrou. 
 

Quero abrir uma loja! 
 

Pum! E então realizou!



Com sua loja novinha, 
não era mais roupa que Érica vendia. 
 
Gostou tanto de realizar seu sonho, 
que realizar os sonhos das pessoas 
também queria. 
 
Foi assim que, de repente, 
vendia sonhos todo dia.



A HISTÓRIA POR TRÁS DA VENDEDORA DE SONHOS

A história de Érica Patrícia Silva, de Caruaru no Estado de 
Pernambuco, começa com um desejo de independência.

Com pouca experiência e muita coragem, ela partiu em busca 
de oportunidades de trabalhar e ter sua renda. Foi no caminho 
que encontrou Nathalia, a pessoa com quem ela divide os sonhos 
e a vida até hoje. As duas começaram seu primeiro negócio de 
roupas em Camaragibe, também em Pernambuco, e chegavam  
a viajar para outras cidades em busca de peças para vender.

No início de 2019, com a procura de uma máquina de cartão 
para aceitar pagamentos na loja, Érica descobriu a possibilidade 
de ser consultora de vendas. Decidiu apostar na oportunidade 
e, para sua surpresa, deu muito certo. Pouco menos de um 
ano depois, ela conquistou sua primeira loja de maquininhas. 
E, entre tantas idas e vindas, Érica também conquistou a 
independência que sempre quis.

ÉRICA PATRÍCIA SILVA É UMA CONSULTORA SUMUP.
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