
60 MILHÕES
de usuários

52 MILHÕES
de árvores 
genealógicas

4 BILHÕES
de perfis

4.2 MILHÕES
no banco de dados 
de DNA 

12.5 BILHÕES
de registros 
históricos

650
empregados

6
escritórios 
internacionais

10
companhias 
adquiridas

Smart Matches™: Receba correspondências com outras árvores genealógicas que 
podem adicionar novos detalhes à sua árvore genealógica

Record Matches: Receba correspondências entre registros históricos e indivíduos em 
sua árvore genealógica

SuperSearch™: Aprenda sobre seus antepassados no mecanismo de pesquisa do 
MyHeritage com mais de 12 bilhões de registros históricos globais, árvores 
genealógicas e muito mais

Instant Discoveries™: Adicione ramos inteiros à sua árvore genealógica em um único 
clique

Recursos de fotografia: Colora fotos em preto e branco com o MyHeritage In Color™ 
e dê foco a fotos borradas com o MyHeritage Photo Enhancer

Árvores genealógicas e registros históricos
Veja sua árvore genealógica ganhar vida com poderosas tecnologias de pesquisa e 
correspondência e descubra novos detalhes sobre seus antepassados.

MyHeritage DNA 
Aproveite o poder dos testes de DNA para saber mais sobre a sua origem e forjar 
novas e emocionantes conexões.

Estimativa Étnica: Receba um detalhamento percentual de suas origens étnicas 
e descubra de onde vieram seus antepassados 

Correspondência de DNA: Encontre parentes que você nunca soube que 
existiam através do seu DNA compartilhado

Recursos Avançados de DNA: Explore e compreenda seu relacionamento com 
suas Correspondências de DNA

O MyHeritage é a principal plataforma de descoberta global para explorar a história da família. Com bilhões de 
registros históricos e perfis de árvores genealógicas e sofisticadas tecnologias de correspondência que 
funcionam em todos os seus ativos, o MyHeritage fornece aos usuários uma experiência significativa de 
descoberta, unindo seu passado, presente e futuro.

Aproveite o MyHeritage a partir do seu navegador da web, dispositivos móveis e área de trabalho.



Projetos pro bono
Restituição de Ativos Saqueados: Retorna heranças da Segunda Guerra Mundial aos 
seus legítimos proprietários

Tribal Quest: Documenta histórias e culturas familiares de tribos remotas

DNA Quest: Reúne adotados com suas famílias biológicas

O Laboratório MyHeritage
O MyHeritage construiu um dos maiores laboratórios de análise do COVID-19 do mundo para 
aumentar drasticamente as capacidades de teste de Israel e salvar vidas.

Encomendado pelos Ministérios da Saúde e Defesa de Israel

Montado no tempo recorde de 3 semanas

Atualmente processa até 20 mil testes por dia

Gilad Japhet Fundador e CEO

Dr. Yaniv Erlich Diretor de Ciência 

Smadar Levi Diretor Financeiro 

Aviram Levi Diretor de Marketing 

Russ Wilding Diretor de Conteúdo

Elad Avrahami Diretor de Segurança da Informação

Sagi Bashari Diretor de Tecnologia

Maya Lerner VP de Produto

Ran Levy VP de R&D

Aaron Godfrey VP de Marketing

Michal Konig VP de RH

Yakir Lasry VP de Relacionamento com o cliente

Ran Michnowski VP de Operações

EQUIPE DE LIDERANÇA EXECUTIVA

Investidores: Bessemer Venture Partners ∙ Index Ventures ∙ Accel Partners

Fundos captados: 49 milhões de dólares

Escritórios: Tel Aviv, Israel ∙ Or Yehuda, Israel ∙ Lehi, Utah ∙ Burbank, Califórnia ∙ 
Toronto, Canadá ∙ Kiev, Ucrânia

Entre em contato: marketing@myheritage.com, +1-877-432-3135 Atualizado em outubro de 2020


