
 

JÁ PENSOU EM GANHAR 
DINHEIRO TRANSFORMANDO VIDAS? 

 

CONHEÇA O SUPERA 

A MAIOR REDE DE ESCOLAS DE GINÁSTICA 
PARA O CÉREBRO DO MUNDO! 

Um negócio inovador, que é tendência mundial e transforma 

vidas todos os 

dias.

NICETTE BRUNO E BETH GOULART EMBAIXADORAS DA MARCA 

https://www.franquiaeducacional.com/


POR QUE EMPREENDER? 

Empreender é algo apaixonante e realizador. Fazer o que gosta, 

ter autonomia no trabalho, escolher sua equipe, explorar suas 

ideias; além de ter a oportunidade de ter ganhos muito mais 

altos que numa carreira comum; essas são algumas das 

vantagens de abrir um negócio próprio. 

 

Mas não é nada fácil; grande parte das empresas acabam 

fechando nos primeiros anos de operação. 

De acordo com o IBGE, de cada dez empresas, seis fecham antes 

de completar 5 anos. 

FONTE: UOL 

E quais são as principais causas de mortalidade das empresas de 

acordo com o SEBRAE? 

FONTE: SEBRAE  

https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2016/09/14/de-cada-dez-empresas-seis-fecham-antes-de-completar-5-anos-aponta-ibge.htm
https://datasebrae.com.br/sobrevivencia-das-empresas/


POR QUE EMPREENDER NUM SISTEMA DE 
FRANQUIAS? 

No mercado de franquias, o percentual de empresas que fecham 

nos primeiros 5 anos de operação cai para 5%. 

FONTE: ESTADÃO 

Com o Franchising, você tem uma estrutura que te fornece 

suporte no planejamento, na gestão do negócio e na sua 

capacitação constante! 

POR QUE INVESTIR NO SUPERA GINÁSTICA PARA O 
CÉREBRO? 

O SUPERA é uma das maiores franquias na área de educação, 

com + de 400 unidades por todo o país e pioneira no segmento 

da ginástica para o cérebro. 

 

CRESCIMENTO DA MARCA 

 

https://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,franquias-superam-expectativas-e-sao-uma-otima-opcao-para-quem-deseja-fugir-da-crise,70001646814


 
 
 

 
  

SINÔNIMO DE EXCELÊNCIA 

 

 

Com o SUPERA, você abre seu próprio negócio, mas sem 

precisar caminhar sozinho nessa jornada. 

 

 

 



Nosso modelo de negócio é 100% formatado para que você se 

torne um empreendedor de sucesso, mesmo sem experiências 

prévias com negócios. Não “quebre 3 vezes antes de dar 

certo”! 

Através de treinamentos e capacitações, você será capaz de 

liderar uma unidade SUPERA na parte operacional, financeira e 

comercial! 
 

SOBRE O PRODUTO 

Transforme a vida de centenas de pessoas ao seu redor lhes 
proporcionando mais alta performance, qualidade de vida e 

bem-estar. Tudo isso com uma franquia que prepara você para 
se tornar um empreendedor de sucesso. 

COMO FUNCIONA O CURSO 

 

O SUPERA é um curso diferente de tudo que você já conhece. 

Com apenas uma aula semanal de duas horas, você conquista 

uma mente saudável, com mais concentração, raciocínio, 

memória, criatividade e autoestima. Estas habilidades 

melhoram o desempenho na escola, alavancam a carreira e 

garantem mais qualidade de vida 



BENEFÍCIOS PARA 
O FRANQUEADO 

 
 

 

• Metodologia própria e exclusiva 

• Roteiros de aula mensais desenvolvidos pela equipe 

pedagógica do franqueador 

• Treinamento completo em todas as áreas para que o 

franqueado tenha sucesso na operação 

 

O SUPERA opera com sistema de polígonos de atuação. Assim 

que você entrar para o nosso time de franqueados, o seu 

polígono será reservado para a sua atuação. 

Dê agora o primeiro passo para se tornar um Franqueado 

SUPERA! 
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