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Ronaldo Cohin
CEO & Founder

É pai de uma criança autista

Jade foi inspirada na tragetória de Ronaldo 
como pai, e pela observação da dificuldade em
informação para e educação.



Dor de Mercado

Tempo excessivo gasto em 
tentativa e erro 

Falta de ferramentas tecnológicas úteis para 
auxiliar na Educação

Desistência pelos 
familiares

Baixa interação dos Alunos Baixa interação em tecnologia 
pelas crianças

Dificuldade de medir 
evolução real



Solução

 Estimula interação com exercícios cognitivos

 Método científico validado e usado por mais de 40 anos

 Relatórios educacionais em tempo real.

 Elimina a tentativa e erro pela especificidade dos dados 
individualizados obtidos 

 Pais também podem acompanhar a evolução do filho com 
gráficos e sem subjetividade



Visão da Criança

 Promove o desenvolvimento cognitivo.

 Coleta dados comportamentais.

 Relatórios de desempenho para profissionais e 
pais.

 Conteúdo informativo e para treinamento para 
Pais e Profissionais.

 1,500 níveis de jogo.



Visão do Professor

 Dados para auxiliar na Educação.

 Relatórios de desempenho cognitivo.

 Possibilidade de exportar pra PDF

 Resultados mais rápidos e assertivos.

 Economia de tempo e dinheiro



Tração

Criamos um software usando
as mais recentes técnicas comprovadas.

>95,000 Downloads

55 Instituições pagantes

147 Profissionais pagantes









Prêmios

Campus Mobile, 2018 Anuário Tele Síntese, 2019Bio Innovation Challenge, 2019 GITEX FUTURE STARS, 2020



Equipe

Marcus Vinicius Cunha, COO Juliana Nogueira, Pedagoga

Ronaldo Cohin, CEO & Founder
• Analista de Sistemas
• MBA em Ciência de Dados
• Graduado em Ciência da 

Computação
• Graduado em Administração de 

Empresas

• Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito 
Santo - UFES (2009)

• Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito 
Santo.  (2012)

• Atuou na regência de sala de aula, no atendimento educacional 
especializado, coordenadora do integral e consultoria.

• Empreendedor, estudou moda e tem 
experiência nas áreas administrativa e 
comercial

• Neurologista
• Professor da Universidade Federal de 

São Paulo
• Presidente da Sociedade Brasileira de 

Neurologia Infantil durante 2014-2015

Dr. Marcelo Masruha, CMO Joice Andrade – Neuro-Psicóloga

• Psicóloga (Universidade de Vila Velha)
• Neuropsicóloga - Unifia-SP
• Mestre em Psicologia - Ufes

Beatriz Zeppelini, Psico-Pedagoga
• Graduada em Pedagogia pela Universidade 

Bandeirante de São Paulo (2009).
• Especialização em Psicomotricidade (ISPE -

GAE).
• Especialização em Educação Especial com 

Ênfase em D.I. (AJEC) 



Programas e Investimentos

Fazemos parte do programa de desenvolvimento de 
negócios e investimentos da BIOTECHTOWN, um 
centro de desenvolvimento de produtos e negócios 
em biotecnologia e ciências da vida.

Fazemos parte do UK GLOBAL ENTREPRENEUR 
PROGRAMME, que nos da apoio em nosso 
Desenvolvimento de Negócios no Reino Unido.

Em 2020, nos juntamos ao programa de aceleração 
PANACEA STARS, localizado na University of Oxford, 
Reino Unido.

Fazemos parte do HUB71, que nos da suporte 
estrutural e operacional em ABU DHABI.
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Venha transformar a vida de milhões de pessoas.


