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NEGÓCIOS

Empresa de energia solar de Porto
Alegre, a Elysia irá instalar um
poste solar para iluminação básica e
carregamento de aparelhos eletrônicos
no parklet 100% sustentável que será
montado na rua João Telles, no bairro
Bom Fim, na Capital. #bacana

novidade, método

Rede aposta em ginástica para o cérebro
A franquia Supera utiliza métodos alternativos para o aumento das capacidades cognitivas para crianças, adultos e idosos
LUIZA PRADO/JC

LUKA PUMES
@rapumes

“O que mata a mente saudável é a rotina”, diz Fernando
Luís Alano, 60 anos, franqueado da Escola Supera, de
Ginástica Cerebral, no bairro
Floresta, em Porto Alegre. Trata-se de uma empresa voltada
100% para o desenvolvimento
das capacidades encefálicas,
com mais de 300 unidades
no Brasil.
O curso baseia-se em
uma metodologia que alia a
neurociência com a educação.
Alano, junto com a esposa, a
jornalista Luciana Kraemer,
percebeu que, além de uma
boa possibilidade de empreendimento, o método levaria mais
qualidade de vida para quem o
praticasse. Por isso, bateram o
martelo: “é o que vamos fazer
daqui em diante”.
Quando conheceu mais
a fundo a Supera, o casal se
preocupou em conversar com
alunos de outras franquias,
não com outros franqueados.
Resultado: reforçaram a certeza
de que o investimento era o
futuro da família. “Nos chamou
a atenção por não ser algo
conteudista e ainda assim ser
educação, que é nossa paixão”,
salienta Alano.
A ginástica consiste em
solucionar as pequenas ati-

Ocorreu em Canoas neste ﬁnal de semana na Universidade La Salle, o Startup
Weekend, um marco para o movimento de Inovação e Empreendedorismo da
região. E nós da SISPRO não poderiamos ﬁcar de fora dessa, visto que, um dos
pilares da nossa empresa é a inovação e o empreendedorismo. A nossa
participação ativa em eventos como o SW, possibilita que as nossas lideranças
e colaboradores desenvolvam a cultura de inovação, se conectem com esse
ecossistema e sejam agentes de mudança.
Mas, aﬁnal, o que é o Startup Weekend?

Fernando abriu uma unidade do negócio no bairro Floresta, na Capital
vidades do dia a dia de uma
forma diferente. Exercícios de
memória, criatividade, fixação,
entre outros, são colocados em
prática durante duas horas,
uma vez por semana. Métodos
asiáticos, como o Tangram (um
quebra-cabeças geométrico
chinês formado por sete peças)
e o Soroban (o ábaco japonês),
são aplicados.
De forma geral, em torno
de 40% do público é constituído por pessoas acima
de 60 anos, que a partir das
ferramentas disponibilizadas
buscam fugir da rotina e de
doenças como o Alzheimer;
30% são crianças que buscam maior foco nos estudos e
habilidade social; e o restante
se divide na faixa entre os 18 e

59 anos.
Alano, formado em Engenharia Mecânica, conta que
já passou por muitos setores
em sua carreira. Mestre em
Administração de Empresas,
estava se dedicando ao setor
calçadista antes de investir na
franquia. “A cabeça precisa de
novidade, variedade e grau de
desafio crescente. Me oferecer
isso é a minha própria ginástica cerebral”, diverte-se
A franquia fica na avenida
Cristóvão Colombo, no bairro
Floresta, e foi inaugurada em
março. Há outras três em Porto
Alegre: nos bairros Petrópolis,
Menino Deus e Cristal. No Rio
Grande do Sul, são 19 unidades
em funcionamento e seis em
processo de implantação.

Vagas em aberto
»»O Santander Brasil está com inscrições
abertas para o Radar - Programa de Aceleração. O objetivo é apoiar empreendedores que
buscam crescimento acelerado e desafiam o
mercado financeiro com soluções inovadoras.
A Endeavor é parceira da iniciativa, que está
na terceira edição com uma série de mudanças. As inscrições podem ser feitas no portal
https://www.santander.com.br/hotsite/radar/
até o dia 5 de maio, e são gratuitas.
»»A Arezzo&Co também está com inscrições
abertas para seu Programa de Trainee 2019,
com duração de 12 meses. Este ano, as vagas

são focadas em Merchandising. Os cursos alvo
são Administração de Empresas, Relações Internacionais, Economia, Engenharia, Comunicação Social, Marketing, Publicidade e Propaganda e Moda, além daqueles relacionados a
ambiente de negócios. Os principais requisitos
para poder fazer a inscrição são profissionais
formados entre julho de 2016 e dezembro
de 2018, com inglês em nível intermediário,
além de disponibilidade para residir em São
Paulo (capital). As inscrições devem ser feitas
pelo site oficial do Programa (https://www.
traineearezzoco.com/), até o dia 17 de maio.

O Startup Weekend é o maior conjunto de eventos de startups do mundo, com
edições realizadas em quase 500 cidades em todos os continentes. O evento é
voltado para empreendedores, desenvolvedores, designers e apreciadores. É
realizado por organizadores locais voluntários com a participação de mentores
convidados que auxiliam no desenvolvimento das equipes.
Com uma jornada de 54 horas de duração, em um ﬁnal de semana, grupos
multidisciplinares compostos por empreendedores, desenvolvedores,
designers e entusiastas pelo tema, se juntaram e tiveram a oportunidade de
trabalhar em equipe para maturar e validar ideias, criando uma startup do
zero. Erre rápido, aprenda rápido. Esse é o lema que nortea o evento.
Qual é o impacto de um SW?
O Startup Weekend simula um micro ecossistema de empreendedorismo e
inovação. Cheio de incertezas, os participantes precisam ter uma ideia, validar
se ela é viável mercadologicamente, criar um modelo de negócio, sair para a
rua para vender e depois apresentar todo esse conjunto para uma banca.
Várias ideias inovadoras surgem ao redor do mundo a partir do SW. Já foram
mais de 8.000 startups criadas em eventos realizados em cerca de 100 países.
Aqui estão alguns exemplos:
Easy Taxi
Iniciada em uma edição da Startup Weekend no Rio de Janeiro, a empresa Easy
Taxi foi de startup, criada em 54 horas, a multinacional, presente em 30 países,
considerada líder global no mercado.
Trip Lingo
A empresa oferece em um aplicativo ferramentas para indivíduos em países
estrangeiros. Com o aplicativo, os turistas podem aproveitar a viagem de
maneira mais produtiva e segura.
Carousell
Iniciada no Startup Weekend Singapura em 2012, a Carousell é uma startup
cujo produto é uma plataforma de compra e venda peer-to-peer, ou seja,
consumidor a consumidor diretamente.
Rover.com
Vencedora da edição Startup Weekend Seattle 2011, a Rover.com oferece um
serviço online, onde criadores de animais domésticos necessitando de ajuda e
pessoas dispostas a cuidar de animais por alguns dias, podem se encontrar.
Independentemente da ideia que surja, o que realmente importa é absorver a
essência desse evento, pois é através de experiências reais como essa, que
empreendedores são formados. Parabéns a todos os envolvidos nesse evento
transformador!

