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ENTIDADE LEGAL 
Money of Good é uma OIA, uma Organização Intencional Abundante. (AIO em inglês) 
Uma OIA é uma organização planetária que age pelo bem do planeta Terra e de todos os seus                  
seres. 
Por esse motivo, a organização não possui equity, portanto, não possui ações ou participação              
societária. Isso significa que ninguém é proprietário da organização. Existem apenas agentes            
colaborativos que combinam suas intenções para manifestar os objetivos da OIA. 
Nota: Para representar a organização frente às estruturas legais atuais, MoG contará com o Good               
Institute, uma entidade registrada como fundação. 
 
VALOR DA ORGANIZAÇÃO ("Equity") 
O valor total de uma AIO é contabilizado pela qualidade/quantidade de bem(s)* que ela cria. A                
totalidade deste valor é constantemente distribuída entre todos os agentes colaborativos (agentes            
intencionais e de cooperação) a fim de promover a MANIFESTAÇÃO ABUNDANTE (a            
manifestação de um fluxo abundante sustentável de valor), em oposição ao modelo de escassez              
que impõe a divisão limitada de recursos. *O bem comum e os bens tangíveis, como produtos e                 
serviços. 
 
INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTO 
Por esse motivo, uma vez que não há ações a serem adquiridas, o MoG sendo uma OIA, não                  
aceita capital de risco (Nenhum investidor a bordo). MoG só aceita Doações Intencionais             
Abundantes, doações feitas com plena intenção sobre o sucesso da organização e a             
manifestação integral de seus resultados benéficos para este planeta. 
 
OPERAÇÕES 
Como não há acionistas ou proprietários na posse (controle) da organização e seu             
desenvolvimento é open-source, as decisões executivas e as operações ficam a cargo dos             
Agentes Intencionais. 
 
AGENTES INTENCIONAIS 
Um Agente Intencional é alguém que assume uma posição na OIA e dedica intenção e ação                
integral à manifestação bem-sucedida da organização, seus objetivos, serviços e produtos. 
Principais tipos de agentes intencionais: 
- Mestres, guias e mentores 
- Agentes estratégicos e executivos 
- Agentes operacionais (desenvolvedores, produtores, designers, sociólogos, etc.) 
 
AGENTES DE COOPERAÇÃO 
Um agente de cooperação é qualquer pessoa que age em alinhamento com os objetivos da               
organização, apoiando o seu sucesso. 
Principais tipos de Agentes de Cooperação: 
- Doadores e filantropos 
- Parceiros de negócios intencionais. Por exemplo: B-Corps 
- Usuários 
 



O CRESCIMENTO ORGÂNICO DO MODELO ORGANIZACIONAL DE GESTÃO 
Uma AIO é como um organismo vivo em evolução. Money of Good, por exemplo, uma vez que no                  
momento presente, Marcelo Bohrer, o fundador, é responsável por quase tudo, a organização é              
unicelular. Assim, as decisões são centralizadas. À medida que o organismo cresce e se torna               
multicelular, muitas decisões passam a ser tomadas pelas diferentes células, mas o núcleo ainda é               
responsável pelas principais decisões. 
Quando o organismo começa a se espalhar enriquecendo a biodiversidade da organização, ela             
começa a ficar cada vez mais descentralizada criando um ecossistema. Para este estágio, MoG              
usará a Estrutura Organizacional do O2. 
 
REMUNERAÇÃO 
Os Agentes Intencionais são remunerados pelo seu justo valor intencional. Isso significa que todo              
agente intencional tem o direito de decidir qual é o valor justo de sua remuneração com base no                  
valor de sua contribuição e de suas necessidades de vida/sustento.  
Nota: Como o MoG mantém uma política de total transparência, o agente deve se sentir confortável                
em ter o valor de sua renda mensal conhecido por qualquer pessoa. 
 
TRANSPARÊNCIA / CREATIVE COMMONS 
Uma OIA é uma organização que defende a total transparência e altos preceitos éticos. 
A Money of Good tem todas as suas transações de valor abertas ao público em sua conta no                  
Glass.Social. 
Além disso, uma vez que vivemos no mesmo planeta e enfrentamos os mesmos problemas, uma               
OIA como a MoG também defende que as ideias e soluções sejam abertas. 
 
IMPACTO RESPONSÁVEL 
Uma OIA é uma organização que tem ações conscientes que criam um grande impacto positivo na                
sociedade e no meio ambiente. 
 
 

https://targetteal.com/pt/o2/
https://www.paybook.com/glass/moneyofgoodorg

