
Ecossistema econômico 
com rede de finanças 
descentralizadas e Metaverso 
para Educação.

Smart Contract (Rede Polygon): 

0xc145718228438a045d76d11248fb779e4d23f942

W H I T E  P A P E R  -  V E R S Ã O  1 . 0  -  J U L H O  2 0 2 2



Parceiros



Carta do Fundador

3

Esta iniciativa nasceu da oportunidade que nos foi dada de enfrentar os desafios da 
educação em regiões de economia frágil, com grandes desigualdades e sérios problemas 
de infraestrutura. O que começou como uma ideia audaciosa logo materializou-se em 
um portfólio de produtos e serviços inovadores, que une tecnologia e educação.

O Projeto Inkluziva é uma iniciativa da Óros Soluções Educacionais, referência 
e líder de mercado global no seguimento de Educação Mediada por Tecnologia e, 
controlada pela ISG Participações S.A. A ISG, Sociedade Anônima de capital fechado, 
que iniciou suas operações no ano de 2006, chegando a atuar em nível multinacional, 
ultrapassando a marca de 3.200 colaboradores.

O propósito da ÓROS é fazer chegar conteúdos educacionais de excelência 
para dezenas de milhares de alunos das redes de ensino de regiões carentes, aonde a 
educação formal não alcança muita gente ou acontece de forma precária. 

Os resultados de nossa experiência com a ÓROS confirmam a urgência em garantir 
educação inclusiva e de qualidade para todos sendo este, definitivamente, o caminho 
para o enfrentamento das desigualdades sociais. 

A relação entre desigualdade e educação fica evidente no ranking do PISA 
(Programme for International Student Assessment), publicado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais indicadores demonstram que 
estudantes de países social e economicamente desiguais apresentam pior desempenho 
escolar. Não sem motivos, a ONU procura deixar claro a relação entre educação de 
qualidade e mitigação de desigualdades no momento em que torna pública a Agenda 
2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A beleza desses 
objetivos é sua inter-relação, o que significa que a ação em uma área afetará os 
resultados em outras, equilibrando a sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

Mais recentemente, a pandemia do Covid-19 ampliou o fosso social observado 
em várias regiões do planeta. A fome, o desemprego e a falta de oportunidades são, 
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sobretudo, consequência da falta de acesso ao ensino formal e ao conhecimento. A 
situação piora ao se constatar no mercado de trabalho a grande carência de profissionais 
qualificados. Ou seja, as oportunidades na verdade existem; o que falta é oferecer 
qualificação adequada ao pessoal em idade de trabalhar. 

Para combater esta realidade, atualmente, a ÓROS disponibiliza às instituições de 
ensino, um modelo educacional baseado em mediação tecnológica. Nesta modalidade 
de ensino, a partir de estúdios centrais, são transmitidas aulas ao vivo. Conteúdos de 
excelência chegam em qualquer lugar onde haja demanda de ensino. Os ambientes 
escolares, nos quais os alunos assistem às aulas, são aparelhados com todos os recursos 
necessários para que os conteúdos cheguem em alta definição e para que a necessária 
interação entre professores e alunos aconteça. Os ambientes escolares dispõem, 
ainda, de laboratórios tecnológicos que disponibilizam recursos computacionais para 
as atividades de educação continuada com experiências imersivas. Por consequência, 
a modalidade de educação mediada por tecnologia tornou possível levar educação de 
qualidade para as regiões mais remotas, outrora carentes de oferta de ensino, mesmo 
em locais desprovidos de conectividade à internet, uma vez que equipamos as escolas 
com antenas bidirecionais que geram conectividade via satélite.

Apesar das vantagens observadas, a modalidade de educação baseada em 
mediação tecnológica ainda não é capaz, entretanto, de resolver sozinha todos os 
fatores que prejudicam a aprendizagem nas escolas. Na verdade, na medida em que a 
educação formal chega às regiões mais remotas, outros problemas se revelam ou ficam 
mais evidentes. Alguns desses problemas estão no ambiente escolar, mas a maioria dos 
fatores limitadores do desenvolvimento educacional, sem dúvidas, está na condição 
econômica e social do aluno.

No ambiente escolar, naturalmente, mesmo com o apoio da modalidade 
EMT alguns fatores ainda são merecedores de atenção. A carência de professores 
presenciais, por exemplo. É importante incentivar e oferecer condições apropriadas 
para o desenvolvimento profissional dos professores da região. O professor, mesmo 
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com toda mediação tecnológica, sempre é e será o referencial necessário para o alcance 
dos objetivos de aprendizagem do estudante.

No ambiente familiar, para muitos alunos, os problemas são ainda mais graves. A 
realidade de cada família não pode ser ignorada, caso se pretenda tornar a educação 
de fato um elemento transformador. Condições habitacionais, sanitárias, financeiras, 
de higiene e de nutrição acabam, em muitos casos, por afastar o aluno da escola ou, 
senão, quando não afastam, prejudicam, em maior ou menor grau, o seu aprendizado. 

Alunos vivendo em condições insalubres, estão mais sujeitos à carências e doenças 
de natureza física, afetiva, psicológica e emocional. Sem a percepção e consideração 
desses fatores, também haverá prejuízo à educação. 

Enfim, a experiência da ÓROS com EMT, nos mostrou que não basta levar 
educação de qualidade às escolas. É preciso, antes, que cada escola se transforme em 
um ambiente de transformação social. As escolas podem e devem gerar impacto nas 
vidas de quem lá trabalha e nas vidas de quem lá estuda. 

O presente Whitepaper traz, então, o projeto Inkluziva, um ambiente de finanças 
descentralizadas que nasce com o propósito de agregar valor às escolas no intuito de 
melhorar a efetividade do ensino e gerar impacto econômico e social, visando atenuar, 
ainda que em parte, os problemas anteriormente descritos.

Nossa pretenção é criar uma plataforma de serviços digitais focada nos seguintes 
pilares estratégicos. 

• Tirar proveito do conceito e tecnologias aplicadas à finanças descentralizadas 
em ambiente web 3.0 para criar mecanismos de incentivo aos atos de ensinar e 
aprender. A ideia é premiar o desempenho de alunos, professores e demais atores 
envolvidos no processo educacional, seja no ambiente escolar (pedagogos, 
coordenação e atividades de apoio como limpeza, segurança) ou mesmo no 
ambiente familiar (sobretudo as mães). O desempenho, dos alunos e dos 
professores, medidos e gerenciados nos ambientes virtuais de aprendizagem 
INKLUZIVA influenciarão diretamente as premiações em tokens recebidas por 



esses atores. Toda a comunidade poderá interagir com a economia de tokens 
(Tokenomics) INKLUZIVA. Além da experiência concreta em gestão financeira, 
os ativos obtidos irão servir como renda complementar e poderão ser utilizados 
para o consumo de bens e serviços básicos.

• Tirar proveito dos conceitos e tecnologias relacionados à Inteligência Artificial 
para conceber modelos matemáticos capazes de subsidiar o mapeamento 
de sintomas de doenças de caráter emocional ou neurológicas em alunos e 
professores. 

• Tirar proveito do conceito de Metaverso aplicado à educação para criar jogos 
de aprendizagem baseados no modelo play-to-earn. Os conteúdos serão 
todos orientados de forma a complementar o ensino formal e a desenvolver 
competências técnicas para atuação profissional na nova economia digital.

• Tirar proveito do gigantesco mercado global de ensino e educação, 
disponibilizando serviços e soluções White Label com os mais avançados 
recursos de Blockchain para viabilizar a atividade finalística de escolas e redes 
de ensino em todo mundo.

A Inkluziva já nasce com um grupo forte de parceiros e clientes, tendo a própria 
ÓROS como piloto. Ou seja, a nova plataforma surgirá com a capacidade de atender à 
centenas de milhares de pessoas, entre alunos e profissionais que trabalham nas escolas 
abarcadas pelos serviços EMT ÓROS e seus parceiros para, em seguida, estendermos 
esta nova ferramenta à escolas do mundo todo. 

Desde o início da oferta EMT Óros, em 2015, já foram atendidos mais de 500.000 
(meio milhão) de estudantes entre os níveis fundamental, médio, superior, ensino 
profissionalizante e educação de jovens e adultos. Todos com acesso ao mesmo padrão 
educacional.

Lidar com os gargalos da educação tem sido transformador e nos permite observar 
quão benéfico e inovador é o nosso modelo de ensino. Os ganhos de escala e a excelência 
dos conteúdos educacionais proporcionam à ÓROS, às redes de ensino e à sociedade 
resultados significativos:
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• Redução do custo médio anual por aluno em sala;
• Aumento da oferta de aulas e conteúdos para todos os níveis;
• Maior inclusão educacional e social, com a redução dos índices de jovens fora 

da escola;
• Melhoria dos índices de qualidade de ensino;
• Descoberta de novos talentos;
• Melhoria dos indicadores econômicos na região;
• Formação continuada de professores, elevando os índices de qualidade das 

aulas.
À luz dos nossos excelentes resultados até aqui obtidos, o Banco Mundial, 

financiador inicial de parte dos projetos executados, considera expandir o projeto para 
outros países, igualmente carentes de ensino de qualidade, a exemplo das regiões nas 
quais a ÓROS atua. Ou seja, ainda estamos no início desse novo mercado e precisamos 
nos preparar para as novas oportunidades.

Visando incorporar inovações tecnológicas e ampliar o alcance das ofertas, a Óros 
submeteu à FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos – um pedido de fomento 
para expansão do negócio. O projeto, elaborado com o apoio técnico do iNuTech, ICT 
(Instituto de Ciência e Tecnologia) focada em inovação tecnológica, foi aprovado e 
teve ampla aceitação técnica por parte daquela instituição de apoio à inovação. Os 
contratos já foram assinados entre ISG, Óros e FINEP para liberação de mais de R$ 
68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), aproximadamente U$ 15,000,000.00 
(quinze milhões de dólares americanos), para investimento em ampliação da capacidade 
inovativa e técnico-operacional da Óros, sendo que a iniciativa Inkluziva passa, a partir 
de seu lançamento, a ser uma das peças fundamentais da projeto de inovação.

Adicionalmente, veio a motivação para buscar financiamento privado. 
Especialmente, vislumbrou-se a hipótese de captar recursos financeiros através da 
tokenização de valiosos ativos do ecossistema educacional. Assim surgiu a proposta do 
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Projeto INKLUZIVA (“inclusão” em Esperanto), um ecossistema econômico com rede 
de finanças descentralizadas e Metaverso para Educação.

Criaremos um espaço único para que todos os atores envolvidos no processo 
de educação, em qualquer nível, possam participar efetivamente de um ecossistema 
de finanças descentralizadas que lhes permitam ser remunerados, premiados e 
reconhecidos. O desempenho, dos alunos e dos professores, medidos e gerenciados 
nos ambientes virtuais de aprendizagem INKLUZIVA vão influenciar diretamente as 
premiações em tokens recebidas por esses atores.

Desde as escolas, redes de ensino, atividades de apoio, limpeza, portaria e 
coordenação até os atores indiretamente envolvidos no processo educacional como os 
familiares e a comunidade poderão e interagir com a economia de tokens (Tokenomics) 
INKLUZIVA.

Com a Inkluziva, pretendemos trazer nosso know-how e expertise em gestão 
empresarial e educação para o mundo da Web 3.0 e das finanças descentralizadas 
(DeFi). Disponibilizaremos uma BlockChain completa com foco em DeFi que possibilitará 
a tokenização de serviços e negócios na área educacional, viabilizando e incluindo 
os Parceiros e Clientes INKLUZIVA na “tokenomics”. Cada escola ou rede de ensino 
poderão emitir e transacionar seus criptoativos, de diversas naturezas (NFTs, Utility 
Tokens, Payment Tokens, Security Tokens, Equity Tokens etc.) na nossa BlockChain: 
ZICHAIN. Seremos o principal padrão de finanças descentralizadas e metaverso para 
educação no mundo, sendo que os recursos financeiros captados com os tokens de 
governança taxas da blockchain e de marketplace servirão majoritariamente para o 
desenvolvimento e manutenção da plataforma tecnológica e remuneração dos Holders.

O Projeto INKLUZIVA, essencialmente, passa pela ampliação do nosso modelo de 
negócio atual, deixando de atuar exclusivamente na economia real. Parte das emissões 
do token de governança (ZICOIN), venda de NFTs e espaços no metaverso INKLUZIVA 
(METAZI), conforme demonstrado neste documento, servirão para o cumprimento dos 
seguintes propósitos:
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• Disponibilizar ambiente LMS (Learning Management System) em blockchain, 
para registro e acompanhamento das atividades escolares;

• Disponibilizar Ambiente DeFi ancorado na economia de tokens com Blockchain, 
para permitir a operacionalização do ecossistema financeiro educacional e o 
funcionamento do modelo de incentivos;

• Disponibilizar Ambiente de análises preditivas, para mapeamento de sintomas 
de distúrbios de aprendizagem e depressão a partir da análise de dados 
extraídos da plataforma, respeitados os limites ditados pelas regras de uso de 
dados pessoais;

• Disponibilizar Ambiente de Jogos de Aprendizagem em Metaverso, utilizado 
com instrumento auxiliar do processo educacional e obtenção de ganhos 
financeiros;

• Disponibilizar Ambiente de conteúdos em Metaverso, para permitir acesso a 
conhecimentos complementares do ensino formal e, também, conhecimentos 
para a formação e desenvolvimento profissional na nova economia digital;

• Disponibilizar Ambiente de Rede Social para comunicação e relacionamento;
• Disponibilizar Ambiente de marketplace para troca de tokens por itens de 

necessidades básicas; alimentação; roupas; material escolar; entre outros;
• Expandir o Sistema de Ensino INKLUZIVA para dar alcance global à oferta de 

educação mediada por tecnologia - EMT;
• Ampliar a infraestrutura tecnológica, equipe de projeto, pesquisa e 

desenvolvimento e formação de fundo para financiar o roadmap previsto;
• Estruturar um ecossistema educacional ancorado na economia de tokens com 

Blockchain, Metaverso e moeda própria: ZICHAIN, METAZI e ZICOIN;
• Desenvolver o Metaverso INKLUZIVA - METAZI, um ambiente imersivo focado 

em jogos de aprendizagem e de conhecimento, rede social e marketplace;
• Efetuar recompensas financeiras pelo desempenho dos participantes nos 

e-sports educacionais INKLUZIVA.
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• Efetuar recompensas aos parti cipantes das piscinas de liquidez e HOLDRS;
• Incorporar inovações tecnológicas que permitam melhorar as ferramentas que 

suportam a modalidade EMT;
• Lançar modelos pedagógicos e tecnológicos aplicados à EMT e focados na 

personalização do ensino, em especial para o ambiente de METAVERSO;
• Estruturar serviços de mentoria no processo de tokenização das enti dades 

parti cipantes do ecossistema educacional, de modo a permiti r que nossos 
clientes e parceiros se integrem à economia de tokens e dela ti rem proveito;

• Estruturar mecanismos de incenti vo aos atos de ensinar e aprender;
• Criação de instrumentos baseados em inteligência arti fi cial para mapear as 

demandas de ensino.
Atuaremos em parceria com insti tuições de ensino, públicas e privadas, na resolução 

dos principais desafi os da educação, a fi m de levar conhecimento e qualifi cação a quem 
precisa. Acreditamos ser possível crescer e consolidar, em âmbito global, um modelo de 
negócio de evidente valor agregado e em conformidade com os padrões adequados de 
uma empresa comprometi da com o impacto socioambiental.

Este whitepaper pretende atrair parceiros para nossa comunidade. Apresentaremos 
a seguir nossa história de sucesso e os fundamentos do Projeto INKLUZIVA.

Sejam bem-vindos!

Carlos Jacobino - CEO e Fundador da Inkluziva
Fundador e Acionista da ISG Parti cipações S.A.



Aviso legal
É importante que você leia atentamente este item antes de tomar qualquer 

decisão e, em caso de dúvidas, busque aconselhamento jurídico e financeiro, bem 
como de outros especialistas, a fim de conscientizá-lo sobre os riscos e consequências 
de adquirir tokens através da blockchain.

Este documento não lhe obriga a assumir qualquer compromisso legal com a 
INKLUZIVA, assim como não constitui, no todo ou em parte, opinião que possa ser 
interpretada como conselho ou sugestão para aquisição de tokens.

Caso você decida adquirir tokens ambientados no projeto INKLUZIVA, esteja 
ciente de que a sua iniciativa não constitui aquisição de criptoativos por títulos de 
qualquer natureza, unidades de investimento e/ou ações ordinárias ou preferenciais da 
INKLUZIVA ou empresa a ela ligada ou qualquer valor mobiliário ou contrato coletivo.

Cabe exclusivamente a cada comprador a responsabilidade fiscal e tributária sobre 
as próprias transações, estando os proprietários, gestores e demais membros da equipe 
INKLUZIVA isentos de qualquer obrigação sobre as decisões e ações individuais dos 
seus compradores.

Tenha em mente que o mundo de tokens é incipiente e autoridades de diversos 
países estão empreendendo esforços para regulamentar negócios e operações desta 
natureza, cujos termos poderão e deverão ser modificados, a fim de atender aos 
requisitos regulatórios e de conformidade com a legislação.

Assim como este whitepaper, toda declaração, oral ou escrita, emitida em nome 
da INKLUZIVA, por seus fundadores, membros da equipe ou qualquer pessoa física 
ou jurídica, ligada direta ou indiretamente com a empresa, possui caráter meramente 
informativo.

Sendo assim, essas declarações não são garantias e são baseadas em projeções do 

11



modelo de negócio da INKLUSIVA, portanto, a INKLUZIVA não se responsabiliza por 
perdas ou danos decorrentes de decisões individuais, tomadas a partir deste material 
ou de informações obtidas em nossos canais de comunicação, sites de terceiros e 
demais informações.

A INKLUZIVA envidará esforços para manter este whitepaper e outros meios de 
comunicação, nutridos de informações atualizadas. De forma que alterações, totais ou 
parciais, poderão ocorrer sem aviso prévio.

Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas 
registradas® de seus respectivos proprietários. O uso desses nomes de empresas não 
implica qualquer afiliação ou endosso por eles.
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O Problema
A Organização das Nações Unidas - ONU, através da Agenda 2030 - https://sdgs.

un.org/goals -propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os povos 
do planeta.  O quarto objetivo (ODS4 - Educação de Qualidade) detalha objetivos 
ambiciosos relacionados à educação para a presente década.  A universalização do 
atendimento escolar e a melhoria da qualidade da educação tornam-se, então, diretrizes 
permanentes de qualquer nação, especialmente em países pobres. 

Todavia, a maioria das instituições de ensino enfrentam dificuldades que inviabilizam 
o cumprimento daqueles objetivos propostos:

• Dificuldades estruturais para atender demandas de ensino em comunidades 
remotas;

• Quadro insuficiente de professores;

• Professores desvalorizados, sujeitos a violências diversas e sem a formação 
adequada;

A Organização das Nações Unidas - ONU, através da Agenda 2030 - https://sdgs.
un.org/goals -propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os povos 
do planeta.  O quarto objetivo (ODS4 - Educação de Qualidade) detalha objetivos 
ambiciosos relacionados à educação para a presente década.  A universalização do 
atendimento escolar e a melhoria da qualidade da educação tornam-se, então, diretrizes 
permanentes de qualquer nação, especialmente em países pobres. 

Todavia, a maioria das instituições de ensino enfrentam dificuldades que inviabilizam 
o cumprimento daqueles objetivos propostos:

• Dificuldades estruturais para atender demandas de ensino em comunidades 
remotas;

• Quadro insuficiente de professores;



• Professores desvalorizados, sujeitos a violências diversas e sem a formação 
adequada;

• Carência de modelos que permitam a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais;

• Altos índices de reprovação;

• Evasão escolar;

• Falta de recursos tecnológicos para ensino a distância, sobretudo com relação 
ao acesso à internet;

• Condições habitacionais, sanitárias, financeiras, de higiene e de nutrição dos 
alunos; 

• Possíveis doenças não percebidas de natureza física, afetiva, psicológica e 
emocional que podem afetar desempenho e comportamento de alunos e 
professores.

Tais obstáculos resultam em problemas agudos e persistentes. A primeira e mais 
grave consequência é o alargamento do fosso social que separa ricos e pobres. De um 
lado, gente com acesso à educação de alto nível. Do outro lado, gente sem os mesmos 
direitos e sem as mesmas oportunidades. 

Para o projeto INKLUZIVA, o maior desafio da educação é a inclusão de pessoas. 
Trata-se do princípio fundamental de que todo indivíduo tem direito ao ensino e 
à oportunidade de atingir nível de aprendizagem que permita o pleno exercício da 
cidadania e o aproveitamento de seus talentos para o desenvolvimento dos povos. 

Este desafio será decomposto em questões que se tornaram vetores do projeto 
INKLUZIVA:

• Como construir um ecossistema econômico com rede de finanças 
descentralizadas e Metaverso para Educação?
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• Como adequar os modelos educacionais ao novo cenário digital, de modo a 
criar e dinamizar economia baseada em ativos digitais?

• Como explorar o potencial das tecnologias imersivas para construção de 
ferramentas de ensino inovadoras no contexto do Metaverso?

• Como oferecer educação de qualidade em países de dimensões continentais e 
desiguais?

• Como atrair para a escola indivíduos vivendo em absoluta pobreza e, em muitos 
casos, passando fome?

• Como combater os altos índices de evasão e o baixo desempenho da educação 
e atenuar os impactos da pandemia na educação?

• Como proporcionar experiências de aprendizagem significativas aos estudantes, 
considerando especialmente o perfil sócio cognitivo de cada indivíduo?

• Como adequar os currículos e conteúdos educacionais às demandas por mão 
de obra qualificada, especialmente em decorrência das transformações em 
curso com a nova economia digital?

• Como valorizar os profissionais da educação, melhorar suas condições de 
trabalho e potencializar suas competências?

• Como disponibilizar aos parceiros e investidores INKLUZIVA uma infraestrutura 
de BlockChain e soluções Web 3.0 que lhes permitam gerar riqueza ao passo 
em que realizam projetos de impacto social?
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Mercado Alvo
Cerca de 3,5% do PIB Mundial é desti nado anualmente para investi mentos 

em educação, o que confere a este mercado um valor nominal superior a 3 
trilhões de dólares. A fi gura a seguir ilustra a distribuição deste mercado em seis 
macrorregiões.

Distribuição do mercado global de educação por macrorregiões (em bilhões de dólares)
Fonte: htt ps://data.worldbank.org/indicator

A  INKLUZIVA pretende posicionar-se como o principal ecossistema econômico 
com rede de fi nanças descentralizadas e Metaverso para Educação no mundo, mira 
o mercado de Redes de Ensino global, bem como o consumidor fi nal de educação 
(o estudante), seja na forma de redes de ensino próprias, mas, principalmente, por 
intermédio de nossas parceiras. Importante lembrar que cada indivíduo (aluno, monitor, 
professor, educador, apoio etc.) é um agente que interage na economia de tokens. 
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Há especial interesse pelos casos em que as demandas por ensino não são 
atendidas ou atendidas de forma precária, quando os indicadores apontam para baixa 
qualidade da educação.

No Brasil, a Pandemia da Covid-19 fez o número de crianças e adolescentes 
sem acesso à educação saltar de 1,1 milhão, em 2019, para 5,1 milhões, em 2020, de 
acordo com o estudo “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil”, realizado pela UNICEF. 
Situações semelhantes serão observadas em todos os continentes, em maior ou menor 
proporção.

A  INKLUZIVA pretende posicionar-se como o principal ecossistema econômico 
com rede de finanças descentralizadas e Metaverso para Educação no mundo, mira 
o mercado de Redes de Ensino global, bem como o consumidor final de educação 
(o estudante), seja na forma de redes de ensino próprias, mas, principalmente, por 
intermédio de nossas parceiras. Importante lembrar que cada indivíduo (aluno, monitor, 
professor, educador, apoio etc.) é um agente que interage na economia de tokens. 

Há especial interesse pelos casos em que as demandas por ensino não são 
atendidas ou atendidas de forma precária, quando os indicadores apontam para baixa 
qualidade da educação.

No Brasil, a Pandemia da Covid-19 fez o número de crianças e adolescentes 
sem acesso à educação saltar de 1,1 milhão, em 2019, para 5,1 milhões, em 2020, de 
acordo com o estudo “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil”, realizado pela UNICEF. 
Situações semelhantes serão observadas em todos os continentes, em maior ou menor 
proporção.

Ainda com relação às demandas atendidas precariamente, alguns indicadores 
ajudam ilustrar nosso foco de atuação. No caso brasileiro, O IDEB – Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica foi criado para medir a qualidade do aprendizado 
nacional. As notas do IDEB vão de 0 a 10 e foi estabelecida uma meta a ser alcançada, 
nas diferentes etapas do ensino, conforme apresentado no mapa a seguir:



A parti r dessa observação, a INKLUZIVA tem como mercado alvo as insti tuições 
que apresentem resultados abaixo dos índices mínimos recomendados.

A realidade da educação no Brasil é a mesma de muitas outras nações, estados, 
províncias e cidades pelo mundo afora. Assim, temos que a escalabilidade e a aplicação 
das tecnologias, produtos e serviços da INKLUZIVA são global. 
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O Novo Negócio e suas Singularidades
Para fins de posicionamento de mercado, a INKLUZIVA atuará como Ecossistema 

Econômico com Rede de Finanças Descentralizadas e Metaverso para Educação. Por 
consequência das ações do projeto, a INKLUZIVA pretende estabelecer os seguintes 
diferenciais:

• Ser o maior ecossistema econômico de geração de renda no processo educacional 
em todo o mundo;

• Ser a maior rede de finanças descentralizadas e Metaverso para a educação no 
mundo;

• Ser pioneira na oferta de blockchain e DeFi no contexto educacional globalmente;
• Ofertar o melhor e maior ambiente de Metaverso Educacional do mundo – 

METAZIVA;
• Ser referência na inclusão de alunos que estejam fora da escola ou sem alcance 

permanente à educação de qualidade, sobretudo crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade humana e pessoas privadas de liberdade;

• Deter propriedade intelectual sobre modelos pedagógicos, algoritmos e 
inovações que apresentem resultados práticos e efetivos com relação às 
necessidades de personalização do ensino;

• Ser reconhecida como precursora na criação e expansão de ecossistema 
educacional ancorado na economia de tokens, criando um modelo replicável 
que possibilite a escolas tokenizar seus próprios ativos fungíveis e não fungíveis 
(NFTs);

• Ser referência na oferta de tokens de impacto social no meio educacional, ao 
oferecer estratégia inovadora de valorização dos atos de ensinar e aprender, 
com a adoção de mecanismos de incentivos e recompensas baseados em 
tokens fungíveis e não fungíveis (NFTs);



• Ser reconhecida pelas contribuições com pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnológico em prol dos desafios de inovação da educação no planeta.

• Ser reconhecida pelos clientes e parceiros como o melhor ambiente DeFi e 
Web 3.0 para educação no mundo.
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As Finalidades do Projeto INKLUZIVA
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O principal propósito da INKLUZIVA é ampliar o alcance, a excelência e a escalabilidade 
dos serviços educacionais oferecidos ao mercado de educação. Nosso negócio será 
ancorado na economia de tokens e pretende tornar as escolas pontos focais de impacto 
social nas comunidades, como células de um ecossistema econômico baseado em finanças 
descentralizadas.

Por meio da alocação de recursos físicos, tecnológicos e humanos especializados, a 
nova INKLUZIVA fará chegar educação formal de alto nível em qualquer lugar e contribuir 
para que escolas possam oferecer serviços inovadores, mais conectados, mais efetivos e 
mais inclusivos.

Objetivos Específicos do Projeto

• Atrair interessados no criptomercado com alternativa singular de investimento na 
área educacional, com amplo valor social e excelentes perspectivas de retorno;

• Capacitar os novos atores deste ecossistema, por meio da oferta de conteúdos 
especializados, a fim de oportunizar a vivência de experiências práticas de 
empreendedorismo baseada na economia 4.0, inclusive a tokenização de ativos 
fungíveis e não fungíveis (NFTs).

• Atrair especialistas nas tecnologias da Web 3.0, especialistas na nova economia 
digital e profissionais da área educacional, oferecendo perspectiva de maior 
qualificação profissional e horizonte promissor de empreendedorismo digital;

• Atrair escolas, redes e sistemas de ensino públicos e privados para construírem 
seus projetos Web 3.0 e DeFi na BlockChain INKLUZIVA, ZICHAIN;

• Atrair redes de ensino públicas e privadas interessadas na tokenização de seus 
ativos, motivadas pela perspectiva de captar novos investimentos, ampliar o alcance 
territorial, social e mercadológico das operações, assim como, pela possibilidade de 
ampliar o leque de serviços educacionais ofertados;
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• Encantar alunos e responsáveis pela excelência dos conteúdos, pelas políticas de 
incentivos e recompensas financeiras e pelos modelos pedagógicos pautados pela 
individualização e pela personalização do ensino;

• Superar as dificuldades que afastam a população de baixa renda do cotidiano 
escolar.

Para o sucesso do projeto, é fundamental a construção de uma comunidade sólida, 
capaz e comprometida. A reação de alguns parceiros já contatados é muito positiva. Alguns 
já manifestaram interesse em participar da comunidade INKLUZIVA e passaram a colaborar 
para o desenvolvimento do presente projeto. 

O modelo descentralizado, com oferta de tokens, dará maior eficiência e maior alcance 
à operação, além de excelência e escalabilidade para o negócio, o que será possível com o 
engajamento de toda a comunidade.

O argumento mais objetivo para convencer os investidores a adquirir os tokens 
ZIVACOIN é a perspectiva, não só valorização, mas, também, pelos benefícios, recompensas 
e participação nos resultados gerados na blockchain pelo ecossistema. Todavia, além do 
fator econômico, há outros motivos a serem considerados:

1. A Plataforma Tecnológica – A plataforma de serviços digitais absolutamente 
inovadores constitui-se em ativo concreto. 

2. O Ecossistema Econômico – A comunidade Inkluziva já nasce com membros 
importantes e crescerá, visando se tornar o mais amplo e influente ecossistema 
econômico com foco no mercado educacional.

3. Causa Social Relevante – O principal propósito do projeto é incluir pessoas ao 
propiciar educação qualificada a mais pessoas e contribuir para o desenvolvimento 
social de regiões pobres.

4. Financiamento estudantil – O Projeto INKLUZIVA contará com uma plataforma 
que oportunizará a parceiros e investidores ZiCoin a destinação de recursos para 
financiar a educação de pessoas carentes.
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5. Mineração de Talentos – Através da nossa base de dados, investidores poderão 
registrar, buscar, interagir e contratar indivíduos com perfil profissional aderente 
aos seus negócios.

6. Apoio à Pesquisa Aplicada -   Investiremos em pesquisa aplicada, visando construir 
modelos pedagógicos, orientados à personalização do ensino, e desenvolver novas 
tecnologias educacionais.
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Ambientes da Plataforma INKLUZIVA
Ambiente LMS com integridade de dados públicos em BlockChain

Ambiente de finanças descentralizadas - DeFi (contratos inteligentes, movimentações 
de criptoativos, movimentações financeiras e gestão de recompensas);

Solução de apoio à gestão acadêmica e acompanhamento das atividades escolares. Irá 
oferecer as seguintes facilidades:

• Cadastro do perfil escolar e familiar de cada aluno;
• Histórico de participação em aulas presenciais;
• Histórico de uso das demais ferramentas disponíveis na plataforma;
• Histórico das avalições de desempenho de cada aluno;

• As solução de gestão das movimentações financeiras realizadas no ecossistema 
de finanças descentralizadas será o principal instrumento para viabilização da 
valorização dos atos de ensinar e aprender. Irá oferecer, entre outras, as seguintes 
facilidades:

• Disponibilização da carteira de tokens de cada membro do ecossistema;
• Histórico das movimentações de moedas;
• Implementação dos contratos inteligentes estabelecidos para cada membro do 

ecossistema, especialmente os mecanismos de recompensas;
• Mecanismos de staking, lending, farming, burning, empréstimos, piscinas de 

liquidez etc.,;
• Funcionalidade White Label para criação de tokens e NFTs;
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Ambiente de Gestão de NFTs

Ambiente de Conteúdos Imersivos – Metaverso Inkluziva

Ambiente de Jogos de Aprendizagem – Metaverso Inkluziva

Solução de apoio a criação, armazenamento e gestão de contratos NFTs baseados em 
ativos digitais exclusivos e personalizados criados por membros do ecossistema.

• Registro do contrato;
• Armazenamento e disponibilização do NFT;

Cardápio de conteúdos e games disponibilizados para os membros do ecossistema em 
formato 3D com recursos de realidade virtual;

• Aulas das diversas disciplinas do ensino formal de nível fundamental em formato 
VR;

• Aulas das diversas disciplinas do ensino formal de nível médio em formato VR;
• Cursos para formação e desenvolvimento profissional na nova economia digital 

em formato VR;
• Cursos sobre geração de impacto social em formato VR;

Cardápio de jogos de aprendizagem disponibilizados para os membros do ecossistema. 
O acesso aos jogos será baseado no consumo e ganho de moedas digitais a depender 
do desempenho de cada jogador.

• Jogos de apoio ao ensino formal de nível fundamental em formato VR;
• Jogos de apoio ao ensino formal de nível médio em formato VR;
• Jogos de apoio à formação e desenvolvimento profissional na nova economia 

digital em formato VR;
• Jogos de apoio à geração de impacto social em formato VR;
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Ambiente Rede Social

Ambiente Market Place

Ambiente de Análises Prediti vas

• Ambiente de rede social baseado em experiências imersivas para regrar dados do 
comportamento dos indivíduos, em especial alunos e professores, em relação a 
aspectos de socialização e vida comunitária;

• Ambiente para comercialização e troca de criptoati vos por produtos e serviços de 
diversas naturezas, entre eles, bens de consumo básicos como alimentos, roupas, 
remédios, material escolar etc.;

• Ambiente de venda de NFT’s e materiais de marketi ng da INKLUZIVA e seus 
parceiros:

• Solução de apoio a gestão acadêmica baseada no uso de modelo matemáti cos 
que procuram mapear característi cas comportamentais de alunos e professores, a 
parti r da análise de dados ati vidades realizadas, desempenho obti do e presença nas 
redes de relacionamento disponíveis. Sempre observados os limites estabelecidos 
pelos regramentos de uso de informações pessoais.

• Mapeamento de sintomas de distúrbios de aprendizagem: Disgrafi a, Dislexia, 
Discalculia, Défi cit de Atenção e Hiperati vidade;

• Mapeamento de sintomas de depressão e ideação suicida;
• Mapeamento de sintomas de Transtorno de Espectro Auti sta (TEA);
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• Sugestão de trilhas de aprendizagem para alunos e professores;
• Mapeamento das demandas de ensino.

Infraestrutura de Educação Mediada por Tecnologia (EMT) 

Conteúdos Educacionais (EMT e EAD)

Modelos Pedagógicos

• Disponibilizada atualmente pela Óros, estes serviços da economia tradicional 
serão gradativamente migrados para a economia de Tokens da INKLUZIVA:

• Estúdios Escolares de última geração para preparação e gravação de aulas, com 
facilidades de interação entre professores e alunos;

• Meios de telecomunicação (internet e satélite) para transmissão e recepção de 
conteúdos educacionais;

• Aparelhamento e manutenção da rede de salas de aula remotas para recepção de 
aulas ao vivo; 

• Aparelhamento e manutenção da rede de laboratórios computacionais remotos 
para o exercício das atividades de educação continuada;

• Conteúdos dos ensinos fundamental e médio adaptados para EMT com altíssima 
qualidade;

• Cursos de formação destinados a professores dos ensinos fundamental e médio;
• Curso de preparação para os vestibulares e demais processos seletivos universitários;
• Cursos profissionalizantes de nível médio nas áreas de Administração, Vendas, 

Cooperativismo, Qualidade, Empreendedorismo, Finanças, Gestão de Recursos 
Humanos, Serviços Jurídicos, Informática, Secretariado;

• Cursos de nível superior.

• Customização e implementação de modelos pedagógicos específicos, voltados 
para a educação mediada por tecnologia.
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Quadro de Professores e Especialistas em Educação para Redes de Ensino

• Ambiente de rede social baseado em experiências imersivas para regrar dados do 
comportamento dos indivíduos, em especial alunos e professores, em relação a 
aspectos de socialização e vida comunitária;

Roadmap

+ Serviços de Tokenização de Instituições de Ensino 
 e Parceiros
+ Lançamento da Rede de Ensino INKLUZIVA 
+ Disponibilização da versão inicial do metaverso INKLUZIVA 
+ Alinhamento com rede de ensino pública para projeto piloto 
 de tokenização
+ Alinhamento com rede de ensino privada para projeto 
 piloto de tokenização 
+ Alternativas da economia de jogos do metaverso  
 INKLUZIVA 
+ Lançamento de Exchange INKLUZIVA 
+ Lançamento de DEX INKLUZIVA 
+ Listar em uma ou mais top 10 Exchange internacional

Q1 - 2023

+ Serviços de Tokenização de Instituições de Ensino 
 e Parceiros
+ Lançamento da Rede de Ensino INKLUZIVA 
+ Disponibilização da versão inicial do metaverso INKLUZIVA 
+ Alinhamento com rede de ensino pública para projeto piloto 
 de tokenização
+ Alinhamento com rede de ensino privada para projeto 
 piloto de tokenização 
+ Alternativas da economia de jogos do metaverso  
 INKLUZIVA 
+ Lançamento de Exchange INKLUZIVA 
+ Lançamento de DEX INKLUZIVA 
+ Listar em uma ou mais top 10 Exchange internacional

+ Modelo Pedagógico de Personalização do Ensino baseado 
 em IA (Inteligência Artificial)
+ Ambiente de produção de conteúdo online
+ Lançar o Zi Chain 2.0, BlockChain com recursos 
 inovadores de IA
 

Q4 - 2022

Q3 - 2022

Q2 - 2023

Q2 - 2022

+ Elaboração do projeto de tokenização
+ Versão preliminar do Whitepaper
+ Formalização de parcerias estratégicas 
+ Definição das alternativas de estrutura jurídica do 
 token INKLUZIVA 
+ Criação da ZICOIN
+ Criação da ZI WALLET 
+ Escolha do modelo tecnológico de tokenização 

+ Presença nos canais de comunicação digital 
+   Lançamento da ZICOIN
+   Lançamento da ZI WALLET 
+   Realizar evento de lançamento do Token 
+   Consolidação e publicação do Whitepaper
+   Oferta privada dos tokens INKLUZIVA 
+   Captação dos primeiros investimentos
+   Estrutura jurídica dos tokens INKLUZIVA
+   Ambiente tecnológico dos tokens INKLUZIVA
+   Lançamento do Market Place de NFTs
+   Realizar pré-venda 1 - ZICOIN na plataforma INKLUZIVA 
+   Realizar pré-venda 2 - ZICOIN na plataforma INKLUZIVA 
+   Listar ZICOIN na Pankcake swap
+ Listar ZICOIN no CoinMarketCap e Coingeko 

+ Estruturar INKLUZIVA International Foundation
+ Estruturar INKLUZIVA Labs
+ Estruturar DAO (Organização Descentralizada Autônoma)
+ Iniciar protocolos de governança descentralizada
+ Realizar auditagem do ZICOIN 
+ Ativar mecanismo de premiação pelos resultados da 
 plataforma 
+ Ativar mecanismo de Staking 
+ Apresentação e eventual parceria com UNESCO e/ou 
 Banco Mundial
+ Campanha de consolidação da comunidade INKLUZIVA 
+ Início das ofertas de Cursos de Web 3.0
+ Início das ofertas de Cursos de Tecnologia 4.0
+ Versão Beta do METAZI (Metaverso INKLUZIVA)

+ Lançamento do METAZI (Metaverso INKLUZIVA)
+ Realizar doações para instituições cadastradas
+ Novo LMS INKLUZIVA 
+ Liberar bolsas de estudo para as ofertas dos parceiros 
 no METZI e LMS INKLUZIVA
+ Solicitar propriedade intelectual e patentes sobre 
 inovações obtidas

+ Lançamento da unidade de serviços OOT

Q1 - 2024

Q3 - 2023

+ Lançamento Plataforma METAZI 2.0 com recursos 
 inovadores de IA
 

Q2 - 2024
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+ Serviços de Tokenização de Instituições de Ensino 
 e Parceiros
+ Lançamento da Rede de Ensino INKLUZIVA 
+ Disponibilização da versão inicial do metaverso INKLUZIVA 
+ Alinhamento com rede de ensino pública para projeto piloto 
 de tokenização
+ Alinhamento com rede de ensino privada para projeto 
 piloto de tokenização 
+ Alternativas da economia de jogos do metaverso  
 INKLUZIVA 
+ Lançamento de Exchange INKLUZIVA 
+ Lançamento de DEX INKLUZIVA 
+ Listar em uma ou mais top 10 Exchange internacional

Q1 - 2023

+ Serviços de Tokenização de Instituições de Ensino 
 e Parceiros
+ Lançamento da Rede de Ensino INKLUZIVA 
+ Disponibilização da versão inicial do metaverso INKLUZIVA 
+ Alinhamento com rede de ensino pública para projeto piloto 
 de tokenização
+ Alinhamento com rede de ensino privada para projeto 
 piloto de tokenização 
+ Alternativas da economia de jogos do metaverso  
 INKLUZIVA 
+ Lançamento de Exchange INKLUZIVA 
+ Lançamento de DEX INKLUZIVA 
+ Listar em uma ou mais top 10 Exchange internacional

+ Modelo Pedagógico de Personalização do Ensino baseado 
 em IA (Inteligência Artificial)
+ Ambiente de produção de conteúdo online
+ Lançar o Zi Chain 2.0, BlockChain com recursos 
 inovadores de IA
 

Q4 - 2022

Q3 - 2022

Q2 - 2023

Q2 - 2022

+ Elaboração do projeto de tokenização
+ Versão preliminar do Whitepaper
+ Formalização de parcerias estratégicas 
+ Definição das alternativas de estrutura jurídica do 
 token INKLUZIVA 
+ Criação da ZICOIN
+ Criação da ZI WALLET 
+ Escolha do modelo tecnológico de tokenização 

+ Presença nos canais de comunicação digital 
+   Lançamento da ZICOIN
+   Lançamento da ZI WALLET 
+   Realizar evento de lançamento do Token 
+   Consolidação e publicação do Whitepaper
+   Oferta privada dos tokens INKLUZIVA 
+   Captação dos primeiros investimentos
+   Estrutura jurídica dos tokens INKLUZIVA
+   Ambiente tecnológico dos tokens INKLUZIVA
+   Lançamento do Market Place de NFTs
+   Realizar pré-venda 1 - ZICOIN na plataforma INKLUZIVA 
+   Realizar pré-venda 2 - ZICOIN na plataforma INKLUZIVA 
+   Listar ZICOIN na Pankcake swap
+ Listar ZICOIN no CoinMarketCap e Coingeko 

+ Estruturar INKLUZIVA International Foundation
+ Estruturar INKLUZIVA Labs
+ Estruturar DAO (Organização Descentralizada Autônoma)
+ Iniciar protocolos de governança descentralizada
+ Realizar auditagem do ZICOIN 
+ Ativar mecanismo de premiação pelos resultados da 
 plataforma 
+ Ativar mecanismo de Staking 
+ Apresentação e eventual parceria com UNESCO e/ou 
 Banco Mundial
+ Campanha de consolidação da comunidade INKLUZIVA 
+ Início das ofertas de Cursos de Web 3.0
+ Início das ofertas de Cursos de Tecnologia 4.0
+ Versão Beta do METAZI (Metaverso INKLUZIVA)

+ Lançamento do METAZI (Metaverso INKLUZIVA)
+ Realizar doações para instituições cadastradas
+ Novo LMS INKLUZIVA 
+ Liberar bolsas de estudo para as ofertas dos parceiros 
 no METZI e LMS INKLUZIVA
+ Solicitar propriedade intelectual e patentes sobre 
 inovações obtidas

+ Lançamento da unidade de serviços OOT

Q1 - 2024

Q3 - 2023

+ Lançamento Plataforma METAZI 2.0 com recursos 
 inovadores de IA
 

Q2 - 2024



Sobre o Token
A INKLUZIVA lançará seu token 

nati vo, ZiCoin - ZI, um token defl acionário, 
cujo protocolo será dotado de recursos 
de proteção e distribuição gerenciada, 
que visam resguardar a sua integridade 
econômica  e, consequentemente, a 
saúde fi nanceira da INKLUZIVA, tais 
como bloqueio das carteiras de equipe, 
fundadores e parceiros, com desbloqueio 
gradati vo, mecanismo burning, 
recompensa e staking. O supply total é 
de 20 bilhões de ZICOIN, distribuídos da 
seguinte forma: 
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A disponibilização dos 20 bilhões de unidades destinadas para distribuição global, 
via blockchain, será gradativa, a fim de se ter maior controle sobre a oscilação do seu 
valor, bem como coibir a concentração da moeda em poder de grandes investidores 
(baleias).

A primeira venda de ZiCoin será de 5 bilhões de unidades mediante venda privada, 
por meio de ações de pré-venda On-line, e por meio da listagem em corretoras 
descentralizadas e centralizadas. O objetivo da pré-venda é assegurar os primeiros 
recursos, destinados à ações do projeto, em especial, desenvolvimento, comunicação 
e marketing. 

O restante do supply será liberado anualmente, em uma média de 10% a.a. Ao 
longo desse período uma série de campanhas de AirDrop serão lançadas com o objetivo 
de estimular o ingresso de novos membros na comunidade. 

Os Tokens destinados à Equipe, Parceiros e Fundadores e serão liberados  após 24 
meses, à média de 5% ao ano. 

Multichain: Projeto INKLUZIVA disponibilizará uma plataforma blockchain 
agnóstica e com barramento de comunicação multi-chain, comunicando-se com as 
principais redes do mercado, entre elas: Ethereum, Solana, Stellar, Cardano, Binance 
Smart Chain e Polygon.

Segurança: O ZI Smart Contract é o instrumento público utilizado para emissão e 
queima de tokens de acordo com as demandas de conversibilidade. 

Os mecanismos de Burning, Staking, Lending e Farming serão regulados conforme 
comunicados oportunos disponibilizados à comunidade INKLUZIVA pelos canais 
oficiais. 

Os tokens ZICOIN poderão ser usados, entre outras possibilidades, para:
• Permitir  qualquer pessoa ou instituição contratar os serviços de ensino formal 

na modalidade EMT oferecidos pelas Redes de Ensino Privadas parceiras da 
Inkluziva;

• Permitir as Redes de Ensino de contratarem os serviços INKLUZIVA;
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• Permiti r a qualquer  pessoa ou insti tuição contratar acesso ao Metaziva;
• Premiar jogadores e desenvolvedores de jogos;
• Anunciar, comercializar e adquirir produtos e serviços no Marketplace 

INKLUZIVA;
• Permiti r a aquisição de produtos e serviços do Marketplace ZIVA;
• Entre outros.

A alocação de recursos dos tokens ocorrerá da seguinte forma:
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Equipe

Carlos Jacobino MSc., PMP - Founder and CEO

Fundador e CEO  da INKLUZIVA. Fundador e Acionista da Intelit Smart 

Group Parti cipações S.A. - ISG - Mestre em Ciência da Informação pela 

Universidade de Brasília, UnB; Especialista em Gerenciamento de Projetos 

com MBA em Gestão de Tecnologia da Informação; Possui certi fi cações 

PMP e CAPM do PMI (Project Management Insti tute); IPMA-C da IPMA 

(Internati onal Project Management Associati on); Scrum Alliance CSM (Certi fi ed Scrum Master); Escritório 

de Comércio Governamental (OGC) ITILF; e Microsoft  MCP (Microsoft  Certi fi ed Professional); Professor 

de Gerenciamento de Projetos e um dos mais anti gos membros do PMI-DF; Em 2015 recebeu um prémio 

internacional de excelência na formação de Gestores de Projetos de Timor-Leste;
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Cleidinalva Oliveira – Head of Educati on

Pedagoga, Mestre em Educação, experiência no ensino superior como 

pesquisadora, coordenadora e docente nas áreas de Práti ca Pedagógica, 

Pesquisa Educacional, Empreendedorismo, Didáti ca, Tecnologia Educacion-

al e Orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso.  No ensino funda-

mental e médio como pesquisadora, orientadora e coordenação, atuando 

no planejamento, elaboração, formação e implantação de programas e 

projetos envolvendo metodologias de ensino com tecnologias. Experiência no Ensino presencial, Educação a 

Distância e Mediação Tecnológica.
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Marco Betti  ni - Chief Operati on Offi  cer

Com mais de 29 anos de experiência em fi nanças, negócios e gestão em em-

presas como Credicard - empresa de cartão de crédito do Citi group no Brasil, 

Universidade de Brasília, Banco do Brasil e no setor de TI, criando e promov-

endo conexões de negócios, em parceria com o core business para aumentar 

a presença e expansão de mercado. Formado em gestão de negócios, também 

com cursos de Empreendedor e Liderança, foi eleito Diretor de Relações com o Mercado e Busca por Competi -

ti vidade do Sindicato de TI da capital brasileira de 2007 a 2011. Foi indicado ao Prêmio Excelência em Serviços, 

designado Diretor de Compliance e premiado na Credicard por promover benefí cios como qualidade e redução de 

custos nos negócios.

Kati a Mott a – Chief Internati onal Relati ons Offi  cer

Especialista em Negócios Internacionais, Kati a é nascida em Brasília e morou 

grande parte da vida no exterior -- Rússia, Estados Unidos e Equador. Fluente 

em Português, Inglês e Espanhol. Formada em Ciências Econômicas e Admin-

istrati vas com Especialização em Negócios Internacionais, Kati a possui mais 

de 20 anos de experiência em gestão empresarial e cooperação internacional, 

assumindo cargos de confi ança no Setor Privado, Público, Missões Diplomáti -

cas, Organismos Internacionais e Nações Unidas.

Mayana Valli - Educati onal Soluti ons Advisor

Gerente de Negócios com larga experiência no setor de tecnologia da infor-

mação e serviços e forte atuação em vendas especializadas em processos de 

negócios, gerenciamento de projetos, gerenciamento de vendas e serviços de 

TI e soluções educacionais.
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João Aureliano Neto - Chief Financial Offi  cer

Formado em Administração e pós-graduado na área fi nanceira, possui mais 

de 10 anos de experiência em implantação de novos negócios, estudos de 

viabilidade fi nanceira, ações estratégicas de redução de custos, oti mização 

do resultado fi nanceiro e diminuição de riscos operacionais. É especialista na 

formulação de estudos de Viabilidade Econômica, Demonstrações Contábeis, 

elaboração de Planos de Negócios, Avalição de Empresas (Valuati on) e elabo-

ração de Due Diligence de informações econômicas. Atua no mercado fi nanceiro, junto a bancos de investi mentos 

e comerciais, na elaboração de operações estruturadas para captação de recursos (FCO, BNDES, FUNDING). Em 

2019, atuou como Diretor Financeiro da Junior Achievement do Distrito Federal. 

Lucia Soares - Chief Social Worker

Planeja e coordena a execução de projetos e eventos corporati vos há mais 

de 30 anos. Foi superintendente do CRECI por 15 anos. Há 20 anos, é su-

perintendente do SINFOR/DF. Na iniciati va privada, atua na prospecção de 

novos negócios para parceiros investi dores. É sócia proprietária da Escola 

de Programação e Robóti ca, SuperGeeks, unidade Jardim Botânico. Foi 

sócia proprietária da franquia Seu Evento.net por cinco anos. No terceiro 

setor, atua há dez anos em projetos de captação de recursos para insti tuições fi lantrópicas. Diretora e cofun-

dadora do insti tuto Casa Abraço, localizado em Cavalcante/GO, uma iniciati va voltada para apoio a crianças 

e adolescentes descendentes de Calungas.

Marcello Santos - Chief Innovati on Offi  cer

Especialização pela PUC-RJ em Consultoria de Tecnologia da Informação, 

Graduação pela UnB em Tecnólogo de Processamento de Dados. Consultor 

em Gestão de Processos, Modelagem de Negócios e Cultura de Inovação. 

Foi sócio fundador das empresas Domínio Tecnologia Relacional e Memora 

Processos Inovadores. Atualmente interessado na arti culação e alavancagem 

de novos projetos dentro do ecossistema de inovação brasileiro.
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Pablo Lima – Chief Marketi ng Offi  cer

Profi ssional com formação em Propaganda e Marketi ng e Tecnolo-

gias Educacionais, com 20 anos de experiência. Produtor e roteiris-

ta, atuou em como Head de Comunicação Marketi ng em empresas 

de diversos setores, com destaque para Tecnologia da Informação, 

Construção Civil e Shopping Centers. Coordenou programas de Em-

preendedorismo na Universidade de Brasília, voltados para esti mular 

a capacidade empresarial de alunos e pesquisadores. Ministrou módulos de Marketi ng e Plano de 

Negócios, em de treinamentos aos na Incubadora de Empresas. Coordena a Assessoria de Comuni-

cação e Gestão de Pessoas da ISG.

Dora Gomes - Public Policies Advisor

Em posições estratégicas no Governo Federal, arti culou com organismos 

internacionais, câmaras de comércio, agências e associações, na área de 

relações insti tucionais e internacionais, nos ministérios da Saúde, da Def-

esa, da Educação e da Infraestrutura. Na iniciati va privada, Dora Gomes 

atua na intermediação de negócios no Brasil e no exterior, consultoria em 

planejamento estratégico e presidiu eventos corporati vos de porte global, 

técnicos, cientí fi cos e B2B. É fundadora do projeto É Possível, projeto dedicado à interligar oportunidades 

com pessoas dispostas contribuir para o desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo.

Anderson Camelo – Chief Product Offi  cer

Analista de Sistemas com mais de 15 anos de carreira e passagem em 

grandes multi nacionais do setor de tecnologia da informação, com 

destaque para Capgemini e SAP. Desde 2017, é Diretor Executi vo da Óros 

Soluções Educacionais, tendo sido um dos principais responsáveis pela 

e consolidação do Programa de Mediação Tecnológica da Secretaria de 

Educação do Estado do Piauí, o Canal Educação. É engenheiro de áudio, produtor musical e especialista em 

projetos de Educação à Distância e Educação Mediada por Tecnologia.
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Pricila Menin – Social Impact Advisor

Letéia Pricila Gomes, nome social Pricila Menin, advogada, jornalis-

ta, publicitária, pós graduada em direito eleitoral na Escola Paulista 

de Magistratura - Escola Judiciária Eleiroral, presidente e fundadora 

do Insti tuto InvestBrasil, sendo a secretaria executi va da Frente em 

Apoio aos Investi mentos Estrangeiros para o Brasil no Senado Fed-

eral, vice presidente da Comissão de Comércio Exterior da OAB/RJ (ano de 22/24), presidente de 

honra da ABIME (Associação Brasileira de Imprensa e Midia Eletronica e Digital).

Dr. Roberto Silveira – Head of Community 

Psicólogo clínico há 17 anos. Ministra cursos de psicologia on line e 

presencial. Criador do curso A lei da emoção que já ati ngiu a mais de 5 

mil alunos. Atuou como psicólogo e servidor público dentro do sistema 

prisional de Brasília, complexo da Papuda, atendendo a presos da oper-

ação lava jato durante 7 anos. Atualmente atende no ramo da psicologia 

em consultório parti cular e ambulatório hospitalar. No ramo de tecnologia Blockchain teve a experiência 

como Conselheiro e sócio de diversos projetos voltados ao ramo de esporte e consórcio.

Danilo de Falco - Technology Advisor

Mais de 20 anos de experiência em Tecnologia da Informação. É 

gestor de serviços em TI, com atuação na área de desenvolvimento 

de sistemas, projetos e sustentação, além de especialista em Block-

chain, Smart Contracts, Web 3.0 e rede descentralizada, com foco na 

descentralização e segurança de empresas de diversos segmentos.
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André Henrique de Siqueira, Ph.D. - Specialist in Applied Re-

search

Graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte/UFRN (1998), mestrado (2008) e dou-

torado (2012) em Ciências da Informação pela Universidade de 

Brasília/UnB. Vasta experiência como Arquiteto de Informação, 

atuando principalmente nos seguintes temas: engenharia de soft -

ware, arquitetura da informação, gestão de processos e gerência de projetos e aplicação de Metod-

ologias. Pesquisador associado oriundo do CPAI/UnB.

Gilberto Fernandes, MSc. - Specialist in Applied Research

Mestrado pela UnB em Ciência da Informação, Especialização em 

Inteligência Arti fi cial e Redes Neurais pela Coppe/UFRJ, Gradu-

ação em Eng. Eletrônica pela UFRJ. Membro fundador do Chap-

ter-DF do PMI, com longa experiência na Indústria de Soft ware. 

Especialista em Engenharia de Soft ware, na implantação de pro-

cessos de desenvolvimento de aplicações e em metodologias para 

a miti gação de riscos em projetos de P&D. Pesquisador associado oriundo do CPAI/UnB.




