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FUTURO DO BEM - a visão, o movimento

O Futuro do Bem traz uma visão inspiradora de um mundo melhor para
todos. Ele é o movimento das pessoas que desejam viver em um
mundo economicamente justo e sustentável, um mundo muito mais
saudável, consciente e feliz. Assita o vídeo em futurodobem.info

MONEY OF GOOD - a solução, o sistema que torna possível 
realizar a visão do Futuro do Bem

Money of Good é uma inovadora plataforma socioeconômica que
oferece às pessoas a oportunidade de ganhar dinheiro como
recompensa por praticar meditação, melhorando a sua saúde, elevando
sua consciência e ao mesmo tempo promovendo o novo sistema
econômico consciente do bem comum. moneyofgood.org

Trazemos uma visão arrojada e uma solução sistêmica para os principais problemas globais



Usando MEMO, o neuro-sensor do MoG, os usuários 
aprendem como meditar e alcançar um estado mais 
saudável por meio de um aplicativo semelhante a um 
jogo que responde à atividade cerebral em tempo real 
via neurofeedback.

No final de cada sessão, os dados gerados na prática são 
registrados no blockchain e o usuário recebe seus ganhos 
na moeda GOOD proporcionalmente ao tempo de
meditação e no estado mental atingido.

MEMO
neuro-sensor

Como funciona o sistema de recompensa MoG / Tecnologia de prova de meditação



Ativando a economia consciente do bem comum

Com seus créditos em GOODs, o usuário pode realizar transferências, fazer pagamentos e 
compras ativando a economia local (pequenos comerciantes e prestadores de serviços) e 
incentivando as empresas parceiras do projeto.



Bancos de Meditação

As pessoas terão acesso ao sistema de recompensa da plataforma Money of Good nos 
Bancos de Meditação em suas comunidades, locais onde os sensores poderão ser 
usados gratuitamente.

Serão 20 Bancos de Meditação 
distribuídos em 4 cidades.

Cada unidade disponibilizará 
4 sensores.

Assita o vídeo que mostra as pessoas participando dos Bancos de Meditação.
https://youtu.be/_blrqP1N8qc



O planejamento estratégico para o desenvolvimento e implementação da fase 2 da plataforma 
Money of Good define os seguintes objetivos:

Objetivos de desenvolvimento da fase 2

1.  Prova de meditação: aperfeiçoar e automatizar a integração dos dados gerados pela prova de meditação ao 
banco de registro contábil no Cyclos / Colony Blockchain.
2.  App de meditação: melhorar a gamificação da prática via neurofeedback.
3.  App bancário: implementar o app com as operações bancárias fundamentais.
4.  Site operacional  da plataforma: desenvolver o sistema de inscrição na plataforma e gerenciamento de conta.
5.  Criação da rede comercial: estabelecer parceria comercial com 10 empresas do Sistema B viabilizando um lastro 
monetário de 500 mil reais para a emissão de GOODs.

Hardware: 80 neuro-sensore Muse, 80 smartphones simples

Equipe de 10 pessoas: 1 gestor estratégico, 1 gestor tecnológico, 1 dev blockchain, 1 dev fullstack, 1 dev 
frontend/App, 1 devops, 1 UI/UX designer, 1 comercial, 1 marketing / comunicação, 1 gestor de redes sociais.



Honorários da equipe

Custos operacionais

R$ 250.000,00

R$ 20.000,00

Total R$ 300.000,00

ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA FASE 2

Aquisição dos sensores e smartphones R$ 30.000,00

Período de execução 5 meses / 25h semanais



A prática diária de meditação associada a geração de renda extra trará amplos benefícios para 
os participantes, a comunidade e a sociedade em geral. Entre eles destacamos:

Impacto positivo

• A melhoria da situação financeira e ativação da economia local e informal

• A melhoria da saúde, do bem estar e redução do estresse

• A inclusão social de menos favorecidos a novas tecnologias como 
neurofeedback e blockchain 

• A elevação da consciência que refletirá em ações cada vez mais positivas, 
harmoniosas e construtivas para a sociedade e o planeta.

Número de pessoas impactadas por dia: aprox. 950

Cálculo: horário de funcionamento do Bancos de Meditação = 4h por dia = 240 minutos / 10 
min. de prática para cada usuário = 24 sessões por dia X 4 sensores Muse = 96 sessões por 
dia. X 20 Bancos de Meditação = 1920 sessões de meditação por dia.
Com uma ocupação de 50% teremos 960 usuários por dia praticando e gerando GOODs.



Equipe central do MoG   (Acesse o site para conhecer os outros colaboradores.)

FELIPE CABRAL - Tecnólogo | Desenvolvedor
Executivo de Operações da Data Science Brigade.
Ele foi um dos fundadores do Catarse.me primeiras plataformas 
brasileiras de crowdfunding, crowdsourcing e crowdlearning e da 
Operação Serenata do Amor, um sistema de inteligência artificial para 
o controle social da administração pública.

MONGE KOHO – Economia Budista
Ordenado como Monge no Zen Budismo, Aikido e Instrutor de 
Yoga. Terapeuta treinado pelo INFAPA - Findhorn (Escócia), 
"Embaixador do Clima" - Krögerup Höjskole (Dinamarca), 
Simplicity Facilitator - Schumacher College (Inglaterra). - Tutor na 
Dimensão Econômica do Gaia Education - Programa Design for 
Sustainability.

JULIO L R MONTEIRO - Especialista em blockchain
Julio é desenvolvedor e arquiteto de soluções distribuídas, 
criptográficas e inteligentes. É pós-graduado em Inteligência 
Artificial e Ciências Cognitivas e possui mais de 18 anos de 
experiência em projetos open source, Machine Learning e 
Blockchain. Ele também é co-fundador da comunidade Holochain 
Brasil e fundador da plataforma holocasa.org.

MARCELO BOHRER - fundador, estrategista
Marcelo Bohrer é especialista em design thinking. Com profunda 
experiência na busca de soluções para cenários complexos, 
Marcelo atuou como professor de Idea Design em importantes 
universidades do Brasil. Ele também criou e dirigiu várias empresas 
inovadoras com grande impacto.
Marcelo também tem um longo caminho de exploração espiritual, 
especialmente  no budismo. marcelobohrer.com.br

BRAINBOOST – Laboratório de neurofedback
Diretores Tobias e Philipp Heiler

A Brainboost.de desenvolve avançados aplicativos de 
neurofeedback para promover a melhor saúde mental da 
sociedade com o objetivo de tornar esses benefícios acessíveis 
globalmente.
A empresa domina a tecnologia (soft e hardware) para a produção 
do MEMO do sensor cerebral do MOG.

CAROLINE BALDASSO – Neuroscientista e Pesquisadora
Caroline tem mestrado em neurociência, mindfulness e práticas 
contemplativas. Ela tem realizado vários estudos focados no 
comportamento humano, consciência, espiritualidade, melhor vida e 
bem-estar, conexões cérebro-mente e corpo. Instrutor de mindfulness 
e meditação certificado.

VALKIRIA Design Studio - design industrial
A Valkiria usa inteligência criativa para desenvolver estratégias 
voltadas ao design para criar produtos, marcas e experiências 
melhores e mais inovadores. valkiriaic.com.br
Líderes do projeto: Moisés Hansen e Matheus Pinto



Meditação é o seu
Melhor investimento



Marcelo Bohrer - diretor de estratégia
marcelobohrer@moneyofgood.org
+49 15 733 922 744

CONTATO www.moneyofgood.org
www.facebook.com/moneyofgood
Munique - Alemanha


