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PROGRAMA SONHOS REAIS SERASA EXPERIAN - SAÚDE FINANCEIRA PARA MICROEMPREENDEDORES

Olá EMPREENDEDOR (A)! Não mostre este papel para ninguém. Você está recebendo, junto 
com esta orientação, uma planilha de livro caixa, controle de fluxo de caixa, uma de controle 
de pedidos, Nota fiscal e Recibo, mais R$100,00. 

Você fará o papel de um empreendedor que está participando de uma feira referência na 
sua cidade com foco no artesanato, que é o seu negócio, e nela os empreendedores podem 
tanto vender no varejo quanto fechar grandes negócios no atacado ou conseguir fornecedores 
muitos importantes para o desenvolvimento do seu negócio. 

Seus produtos são: estatuetas de madeira, entalhadas à mão que custam R$30,00 cada 
no varejo e R$25,00 no atacado. Você pode fazer a venda no cartão ou no dinheiro. Você 
precisará comprar embalagens nesta feira para poder entregar os produtos aos clientes que 
comprarem as estatuetas. 

Vá se familiarizando com os materiais que lhe foram entregues e assim que o assessor der o 
sinal, você deverá se posicionar e atuar como se estivesse na feira. Se tiver alguma dúvida, 
pergunte ao assessor. 

Olá EMPREENDEDOR (A)! Não mostre este papel para ninguém. Você está recebendo, junto 
com esta orientação, uma planilha de livro caixa, controle de fluxo de caixa, uma de controle 
de pedidos, Nota fiscal e Recibo, mais R$100,00. 

Você fará o papel de um empreendedor que está participando de uma feira referência na 
sua cidade com foco no artesanato, que é o seu negócio, e nela os empreendedores podem 
tanto vender no varejo quanto fechar grandes negócios no atacado ou conseguir fornecedores 
muitos importantes para o desenvolvimento do seu negócio. 

Seus produtos são: estatuetas de madeira, entalhadas à mão que custam R$30,00 cada 
no varejo e R$25,00 no atacado. Você pode fazer a venda no cartão ou no dinheiro. Você 
precisará comprar embalagens nesta feira para poder entregar os produtos aos clientes que 
comprarem as estatuetas. 

Vá se familiarizando com os materiais que lhe foram entregues e assim que o assessor der o 
sinal, você deverá se posicionar e atuar como se estivesse na feira. Se tiver alguma dúvida, 
pergunte ao assessor. 3 
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PROGRAMA SONHOS REAIS SERASA EXPERIAN - SAÚDE FINANCEIRA PARA MICROEMPREENDEDORES

Olá CLIENTE! Não mostre este papel para ninguém. Você está recebendo junto com esta orientação 
R$75,00 em dinheiro e um cartão de crédito. Você está em uma feira referência na sua cidade com foco 
no artesanato, que é sua grande paixão, e nela você poderá comprar os produtos que deseja tanto no 
varejo quanto no atacado. 

Seu papel nesta vivência é interpretar um cliente que vai abordar o empreendedor dizendo que precisa 
comprar 3 estatuetas de madeira entalhadas à mão. Você não tem o total em dinheiro para efetuar a 
compra como varejista. Tente pechinchar, pagar com cartão, parcelar... Na feira que você vai participar há 
2 empreendedores oferecendo o produto, aborde ambos para conseguir o melhor negócio.

No fim das contas, você que irá decidir se vai ou não comprar, dependendo de como o empreendedor te 
tratar. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao assessor.

Olá CLIENTE! Não mostre este papel para ninguém. Você está recebendo junto com esta orientação 
R$75,00 em dinheiro e um cartão de crédito. Você está em uma feira referência na sua cidade com foco 
no artesanato, que é sua grande paixão, e nela você poderá comprar os produtos que deseja tanto no 
varejo quanto no atacado. 

Seu papel nesta vivência é interpretar um cliente que vai abordar o empreendedor dizendo que precisa 
comprar 3 estatuetas de madeira entalhadas à mão. Você não tem o total em dinheiro para efetuar a 
compra como varejista. Tente pechinchar, pagar com cartão, parcelar... Na feira que você vai participar há 
2 empreendedores oferecendo o produto, aborde ambos para conseguir o melhor negócio.

No fim das contas, você que irá decidir se vai ou não comprar, dependendo de como o empreendedor te 
tratar. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao assessor. 

Olá CLIENTE! Não mostre este papel para ninguém. Você está recebendo junto com esta orientação 
R$75,00 em dinheiro e um cartão de crédito. Você está em uma feira referência na sua cidade com foco 
no artesanato, que é sua grande paixão, e nela você poderá comprar os produtos que deseja tanto no 
varejo quanto no atacado. 

Seu papel nesta vivência é interpretar um cliente que vai abordar o empreendedor dizendo que precisa 
comprar 3 estatuetas de madeira entalhadas à mão. Você não tem o total em dinheiro para efetuar a 
compra como varejista. Tente pechinchar, pagar com cartão, parcelar... Na feira que você vai participar há 
2 empreendedores oferecendo o produto, aborde ambos para conseguir o melhor negócio.

No fim das contas, você que irá decidir se vai ou não comprar, dependendo de como o empreendedor te 
tratar. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao assessor. 
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PROGRAMA SONHOS REAIS SERASA EXPERIAN - SAÚDE FINANCEIRA PARA MICROEMPREENDEDORES

Olá FORNECEDOR(A)! Não mostre este papel para ninguém. Você está participando de uma 
feira referência na sua cidade com foco no artesanato. Você é um fornecedor de embalagens 
e seus principais clientes são justamente estes empreendedores, pois você é um fornecedor 
de embalagens e está vendendo embalagens para transporte de estatuetas. 

Você tem uma promoção muito boa, que só é válida para hoje e nesta feira: está vendendo 
500 unidades de embalagens para estatuetas de madeira, por 150,00 já com um rolo de 
plástico bolha incluído! Imperdível. Este preço só é válido para pagamento em dinheiro. Para 
pagamentos em cartão o preço vai para R$ 250,00 e fora da feira para R$300,00. 

Aborde os dois empreendedores que vendem estatuetas de madeira e tente fazer negócio. Se 
tiver alguma dúvida, pergunte ao assessor. 

Olá FILHO(A)! Não mostre este papel para ninguém. Você é filho(a) de um(a) empreendedor(a) 
que está participando de uma feira referência na sua cidade, com foco no artesanato. Todos 
vocês moram com a sua avó, que foi quem ensinou todos vocês a entalhar esculturas em 
madeira. Você deverá abordar seu pai/mãe dizendo que sua avó pediu para você pegar R$ 
40,00 em dinheiro para pagar a conta de luz de casa, que já está atrasada. 

É muito importante você pegar o dinheiro, pois se não pagarem a conta hoje, a luz será 
cortada justamente no dia que vocês vão receber alguns gringos em casa, que deverão fazer 
uma grande encomenda para exportação. Sua avó mandou não voltar sem o dinheiro. Se tiver 
alguma dúvida, pergunte ao assessor. 

Olá FILHO(A)! Não mostre este papel para ninguém. Você é filho(a) de um(a) empreendedor(a) 
que está participando de uma feira referência na sua cidade, com foco no artesanato. Todos 
vocês moram com a sua avó, que foi quem ensinou todos vocês a entalhar esculturas em 
madeira. Você deverá abordar seu pai/mãe dizendo que sua avó pediu para você pegar R$ 
40,00 em dinheiro para pagar a conta de luz de casa, que já está atrasada. 

É muito importante você pegar o dinheiro, pois se não pagarem a conta hoje, a luz será 
cortada justamente no dia que vocês vão receber alguns gringos em casa, que deverão fazer 
uma grande encomenda para exportação. Sua avó mandou não voltar sem o dinheiro. Se tiver 
alguma dúvida, pergunte ao assessor.
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