
CONTEÚDO	EXCLUSIVO	DE	CONFIDENCIAL



Ensinar a praticar esportes é um processo 
nobre, porém muito desafiador!



• Como controlar as turmas e o processo de inscrição de 
alunos?

• Como fazer a gestão financeira da sua escolinha ou mesmo 
da rede, monitorando tudo em tempo real?

• Como controlar a metodologia utilizada pelos professores?

• Como gerar e enviar relatórios de desempenho técnico e 
comportamental dos seus alunos?

• Como expandir seu negócio e controlar sua rede de franquias 
e a distribuição de produtos nela?





RECONHECIMENTO

Empresa	vencedora	do	Edital	de	seleção	de	Startups	da	OI



NA MÍDIA
Fonte:	Escolinhas	Fla

Fonte:	Negócios	Disruptivos

Fonte:	Mobile	Time



CASES DE SUCESSO
Atuação grandes redes



CUSTO ZERO

Incremente seu negócio
sem incremento de custos.

Atuação grandes redes



AUMENTE
SUA RECEITA

Potencialize sua receita 
usando a nossa ferramenta.

Atuação grandes redes



CONTROLE
GLOBAL DA REDE

E DA METODOLOGIA

Controle o processo de 
ensino em todo Brasil com 

apenas alguns cliques!

Atuação grandes redes



CASES DE SUCESSO

UNIDADE CAMPO GRANDE

Escolas em crescimento



GESTÃO
DE PONTA

Tenha a gestão completa do 
seu negócio em alguns 

cliques!

Atuação escolas em crescimento



VIABILIDADE
ECONÔMICA

Um modelo financeiro que 
cabe no seu bolso.

Atuação escolas em crescimento



PROCESSAMENTO
DE PAGAMENTOS

E COBRANÇA
Seus problemas de 

pagamento e cobrança 
acabaram.

Atuação escolas em crescimento



CONTROLE
FINANCEIRO

Controle todo o seu fluxo 
financeiro em um só lugar.

Atuação escolas em crescimento



ACESSO 
DISPONÍVEL

VIA WEB



APLICATIVO
GENESIS

A Genesis na palma da mão.

Nossos próximos passos



GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Cadastro de cargos, 
funcionários e calendário da 
sua escola, tanto na matriz 

quanto na filial.



GESTÃO
FINANCEIRA
§ Definição de Royalties, 

Licenciamento, Mensalidades, 
Taxas e Descontos;

§ Emissão de Boleto e pagamento 
por cartão de crédito direto pelo 
sistema;

§ Controle de pagamentos 
simplificado;

§ Relatórios Financeiros de pagantes 
e inadimplentes;

§ Ferramentas financeiras que 
atendem tanto a grandes clubes 
quanto pequenas escolas de 
esporte.



GESTÃO
METODOLÓGICA
§ Definição de toda a metodologia 

que a franquia, professores e 
alunos irão trabalhar;

§ Liberdade total para trabalhar sua 
própria metodologia e/ou a 
metodologia Genesis já existente;

§ Garantia de que efetivamente os 
professores empregarão os 
conceitos de treinamento definidos 
pela matriz/clube;

§ Exercícios em 3D a disposição para 
facilitar a compreensão dos alunos;

§ Possibilidade de uma periodização 
a longo prazo das aulas;

§ 200 Exercícios prontos para o 
Futebol e 200 exercícios para 
futsal, todos em 3D, disponíveis 
para pronta utilização.



AMBIENTE
DO PROFESSOR
Sem acesso a área 
administrativa e financeira 
do sistema.

§ Controle de alunos e 
Turmas;

§ Calendário, Histórico de 
Aulas;

§ Montagem de Aulas com 
exercícios em 3D 
baseados na metodologia 
definida pela 
Matriz/Clube.



AMBIENTE
PAIS E ALUNOS

§ Histórico de aulas;
§ Pagamento via boleto ou 

cartão;
§ Possibilidade de estudar 

as aulas futuras através 
da descrição dos 
exercícios e vídeos 3D;

§ Relatórios de 
desempenho;

§ Controle de presença.



Aproveite e entre em contato agora para 
agendar uma apresentação:

(21) 99705-6439


