
   

 

 
 

Porto Alegre recebe palestra sobre empreendedorismo no Vale do Silício 
Evento é promovido pelo Colégio Farroupilha na terça-feira, 23 de maio 

 
Empreender no Vale do Silício é o projeto de muitos brasileiros. Mas dúvidas sobre como se lançar 
nesta empreitada para a Califórnia pode deixar a ideia somente no papel. Para conversar um pouco 
sobre este cenário, o Colégio Farroupilha promove a palestra “Uma visão do futuro em Porto 
Alegre: lições do Vale do Silício”, ministrada pelo CEO da Outsource Brazil, Robert Janssen. O 
evento acontece na terça-feira, 23 de maio, às 19h30 no Auditório 1 da escola (Rua Carlos Huber, 
425, Três Figueiras – Porto Alegre/RS). 
 
Na palestra, Janssen abordará a internacionalização de negócios, trazendo um histórico do Vale do 
Silício e abordando tópicos sobre como o lugar tornou-se o berço para tantas startups e empresas 
de tecnologia, os princípios por trás de uma startup, os modelos de negócios e o fluxo de 
investimento, e sobre por onde começar a empreender no Vale. 
 
A participação no evento, destinado à comunidade escolar, é gratuita e as inscrições devem ser 
feitas previamente online, pelo link https://www.sympla.com.br/uma-visao-do-futuro-em-porto-
alegre-licoes-do-vale-do-silicio__145095. 
 
 
Sobre o palestrante: 
Robert Janssen é executivo sênior e orientador em internacionalização e aceleração, com mais de 
36 anos de sucesso no desenvolvimento de negócios internacionais nos setores de TI, Educação, 
Varejo, Energia e Biotecnologia. Ele oferece suporte a startups emergentes por meio da aceleração 
e internacionalização, agregando valor para as empresas nascentes e iniciantes no cenário 
internacional. Suas áreas de especialização incluem negócios internacionais, planejamento 
estratégico, avaliação de prontidão para exportação, desenvolvimento de mercado, crescimento de 
capital de risco, M&A e negócios nos EUA, Canadá, Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia.  
 
Serviço 
 
O quê: Palestra “Uma visão do futuro em Porto Alegre: lições do Vale do Silício” 
Quando: 23 de maio (terça-feira) às 19h30 
Onde: Auditório 1 do Colégio Farroupilha 
Para quem: Membros da comunidade escolar 
Palestrante: Robert Janssen - CEO da Outsource Brazil 
Inscrições: Gratuitas e online (Clique aqui) 
  

 
 

Contato: Cristiane Parnaiba | Setor de Comunicação 
  (51) 3455-1878 | comunicação@colegiofarruopilha.com.br 
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