
Canadense Slow Cow chega ao Rio
A bebida canadense Slow Cow, que promete ser o antienergético

e oferecer efeito relaxante, feita à base de chá verde, camomila,

maracujá e tília, chega a algumas lojas do Rio, depois do lançamento

também esse mês no mercado paulistano. Até o fim do ano estará

disponível nos mercados de Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre.

O preço ao consumidor é de R$ 9,90.

Programa de estímulo a startups
educacionais da Fundação
Lemann, o Start-Ed selecionou
nove empresas que trazem
propostas inovadoras para
contribuir na aprendizagem de
língua portuguesa no Brasil. O
objetivo é incentivar projetos
aplicáveis à realidade de alunos
das escolas públicas, para uso em
sala de aula sob orientação dos
professores ou para estudo
complementar em casa. A ideia é
ainda que os produtos
desenvolvidos ganhem escala.

Uma das nove empresas
selecionadas foi a Xmile Learning.
No programa, os diretores da
startup recebem orientação para
pesquisa, prototipagem e teste
dos seus produtos, além de terem
acesso a uma rede de contatos
que inclui diversos clientes,
reguladores e reguladores.

A startup de educação Xmile Lear-
ning nasceu com o objetivo de le-
var jogos educativos às escolas pú-
blicas e privadas brasileiras. A em-
presa alia seus games à uma plata-
forma de gestão pedagógica, que
permite que o professor acompa-
nhe o desenvolvimento de cada
aluno. Com apenas nove meses de
vida, a empresa recebeu R$ 1,8 mi-
lhão de investimento, sendo R$
1,3 milhão de três investidores-an-
jo, e já se prepara para uma nova
rodada em novembro. A expectati-
va da companhia é ter o retorno
destes investimentos até 2016.

“Queremos usar as platafor-
mas digitais para criar experiên-
cias de aprendizado modernas e
eficazes para as crianças”, explica
Nicolas Peluffo, CEO da startup.

O primeiro produto da empre-
sa é o jogo “Mistério dos Sonhos”,
para estudantes de 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental. O cardápio
do jogo inclui 120 episódios narra-
tivos, como “Sonho das Nuvens
Guerreiras”, “Árvores Encanta-
das”, “Coisas Perdidas”, “Águas
Profundas”, e “Sombras Sussur-
rantes”. O jogo está em fase de tes-
tes no Colégio Dante Alighieri, em
São Paulo, além de mais sete esco-
las privadas e redes públicas de
quatro municípios: Coronel Fabri-
ciano (MG), Embu das Artes (SP),
Criciúma e São Bento do Sul (SC).

Apesar dos jogos serem inicial-
mente voltados para as crianças de
seis a oito anos, a empresa espera
ter já no ano que vem soluções para
alunos do 4º e do 5º anos, além da
Educação Infantil. “Até 2016 nosso
objetivo é atender aos 14 anos do
Ensino Básico”, diz Peluffo.

O grande desafio da startup é se
diferenciar dos demais fabricantes
de jogos educativos já existentes no
mercado.SegundoPeluffo,o segre-
doestánaaliançadeumaequipepe-
dagógica experiente, abrangência
curricular, qualidade do produto,
suporte aos professores e o fato de já
ter nascido multiplataforma, pois
alémdaweb,osjogosestarãodispo-
níveis para iOS, Android, além de
uma versão executável local.

Em 2012, Peluffo e Roberto Ka-
plan (atual CFO da Xmile), se co-
nheceram na Harvard Business
School. Jovens empreendedores
com filhos pequenos, desejavam
desenvolver um negócio que dei-
xasse um legado social.

Apenas 12% dos ricos assumem es-
tar entre os 20% da população
com maior poder aquisitivo, apon-
tou pesquisa do McCann Truth
Central, divisão de pesquisas da
agência de publicidade McCann,
que busca identificar hábitos e
consumos dos ricos em 21 cida-
des: Nova York, Miami, São Fran-
cisco, Toronto, Londres, Paris, Mi-
lão, Berlim, Estocolmo, Cidade do
México, Bogotá, Rio de Janeiro,
São Paulo, Buenos Aires, Johan-
nersburgo, Cidade do Cabo, Xan-
gai, Hong Kong, Cingapura, Bom-
baim e Sydney. O estudo foi feito
com quatro mil pessoas.

“Nossa grande descoberta foi
que os ricos não se entendem co-
mo tal”, diz Luana Azeredo, uma
das responsáveis pelo estudo.

Segundo ela, existem marcas
consideradas interessantes para os
diferentes perfis. Os que estão clas-
sificados no “Clube Harvard”, se
consideram ricos e sentem que as-
cenderam à riqueza por caracterís-
ticas próprias; já aqueles do “Clu-
be da Cultura”, acreditam que sua
riqueza lhespermite ser cultos, ins-
truídos e viajados; os que se encai-
xam no “Clube da Luta” são os
mais inseguros sobre a própria ri-
queza; e os que fazem parte do
“Clube de Campo”, defendem a vi-
são tradicional de riqueza.

“O interesse por determinada
marca é diferente. A Rolex é um
exemplo emblemático. O rico mais
ligado àculturacomprapor serhis-
tórica, já para o ‘novo rico’, a com-
pra é por status”, explica Luana.

O perfil dominante no Brasil é o
“Clube de Campo”, com 35%. Mas
que,diferentedoqueocorrenosde-
mais países, apesar da maioria es-
tar nessa categoria, há equilíbrio na
divisão, com 23% no “Clube Har-
vard”; 22% no “Clube da Cultura”
e20%no“ClubedaLuta”. EmBue-
nosAires (Argentina) eBogotá(Co-
lômbia), a maioria é do “Clube da
Cultura”,com69%e79%,respecti-
vamente. Gabriela Murno

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br
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Startup de educação
cria jogos para crianças

Estudo da McCann ouviu 4
mil pessoas de 21 cidades.
No Brasil, há equilíbrio nos
diferentes perfis avaliados

Fundação Lemann
cria projeto para
ajudar iniciantes
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Segundo Luana
Azeredo, uma das
responsáveis pela
pesquisa, existem
marcas interessantes
para os quatro perfis
de ricos estudados
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Ojogo“MistériodosSonhos”évoltadopara
criançasdo1ºao3ºanodoEnsinoFundamental

Em apenas nove meses, Xmile Learning já recebeu investimento de R$ 1,8 milhão

Levantamento
revela hábitos
de consumo
dos ricos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set. 2013, Empresas, p. 15.
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