


Diga-me quais são 
seus VALORES, e eu 
talvez ACREDITE em 
você. Mostre-me 
sua AGENDA e sua 
LISTA de GASTOS e 
eu lhe mostrarei o 
que você realmente 
VALORIZA”

Peter Drucker

“
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Criada em 2003 com a razão social MATRIX 
UNIVERSITY BRASIL e com sede em Curitiba, 
a QiGOG ganhou notoriedade trazendo para 
o Brasil de forma pioneira a abordagem 
revolucionária da chamada “MEDICINA DA 
IMORTALIDADE” através da “AGENDA 2057” e o 
mais ambicioso e completo de todos os programas 
de CAPACITAÇÃO e DESENVOLVIMENTO HUMANO: 
o Programa PARAGON. Em 2018 passa a oferecer 
acesso sem precedentes ao melhor disponível 
em seu portfolio de soluções de PREVENÇÃO 
e CAPACITAÇÃO para empreendedores 
em todo o BRASIL através da 
Oportunidade QiGOG.
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Oferecer a cada cidadão 
acesso aos benefícios da 
MEDICINA PREVENTIVA e 
da MÁXIMA CAPACITAÇÃO 
pessoal como o mais sólido 
dos caminhos para a MÁXIMA 
REALIZAÇÃO.
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PREVENÇÃO

CAPACITAÇÃO

REALIZAÇÃO
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for
LIFE

for
LIFE

PREVENIR é MUITO 
MAIS BARATO (e menos 
DOLOROSO também) 
do que REMEDIAR.

nossa  filosofia

MEDICINA PREVENTIVA
Quase a totalidade dos PLANOS DE SAÚDE disponíveis são 
PLANOS DE DOENÇA e não de SAÚDE (você paga muito mais para 
remediar ao invés de evitar doenças). São CAROS, INCOMPLETOS 
e CAMPEÕES DE RECLAMAÇÃO.

80% dos ÓBITOS 
decorrentes de causas 
NATURAIS são causados por 
doenças que são hoje até 80% 
evitáveis com PREVENÇÃO.

PREVENÇÃO se faz com EDUCAÇÃO, EXAMES 
e ORIENTAÇÃO MÉDICA de qualidade. 
E é exatamente isso que você tem com o:

o Plano de Medicina 
Preventiva dos 
associados QiGOG.
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for
LIFE

for
LIFE

Concierge da Saúde*
Central de atendimento telefônico receptivo, realizado por nutricionista, 
farmacêutico, psicólogo, professores de atividade física e médicos, no 
período das 08h00 às 18h00, em dias úteis:

•	Assistência Nutricional

•	Assistência Farmacêutica

•	Assistência Anti-Estresse

•	Assistência Vida Ativa | Atividade Física

•	Orientação Médica

Programa de Benefícios 
em Medicamentos (PBM)*
Este programa proporciona ao Associado QiGOG o acesso facilitado aos 
medicamentos estabelecidos em uma lista preferencial da ePharma, 
que permitirá obter desconto que variam entre 15% e 60%, em mais de 
1.500 tipos de medicamentos em aproximadamente 25.000 farmácias 
e drogarias espalhadas por todo Brasil.

Vida Class Internação*
Seguro de Diária Hospitalar que paga até 10 diárias em 2 eventos 
(internações) por ano (cumulativos), usando a rede particular ou 
pública, com abrangência nacional e carência de 12 horas. 

Vida Class Consultas e Exames*
Plataforma Online de serviços de saúde através da qual os Associados 
QiGOG tem acesso a um programa inovador que permitirá uma redução 
de até 70% do preço de balcão para consultas médicas, tratamentos e 
medicina diagnóstica, tudo na palma de sua mão.

Seguro de Acidentes Pessoais 
•	Morte Acidental

•	 Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente

•	Seguro Funeral

•	Assistência Domiciliar de emergências 24 horas

•	Assistências a vítimas de crimes

•	Cesta Natalidade

NO PRIMEIRO ANO: 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA 
PREVENTIVA

*Veja uma descrição completa do serviço na sessão GOG For LIFE *Veja uma descrição completa do serviço na sessão GOG For LIFE

GOG FOR LIFE INCLUI:
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for
LIFE

for
LIFE

CHECK-UP PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO ANTECIPADO

DO SEGUNDO ANO EM DIANTE:

TODOS OS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NO PRIMEIRO ANO +

*Veja uma descrição completa do serviço na sessão GOG For LIFE

O objetivo do CHECK-UP é detectar riscos ou doenças ainda na fase 
assintomática (antes de aparecerem os primeiros sintomas) que podem 
futuramente comprometer a saúde ou mesmo causar a morte da 
pessoa por uma doença que poderia ser evitada com mudanças em 
seu estilo de vida e alguns outros cuidados. 
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O BRASIL tem mais de 500 anos de experiência como uma nação de 
pessoas, na sua maioria, de bem (honestas, trabalhadoras), criativas e 
versáteis. Mas esse currículo não nos colocou nem próximo de sermos 
um país desenvolvido. Para mudarmos essa realidade é necessário um 
tipo diferente de QUALIFICAÇÃO, uma CAPACITAÇÃO SUPERIOR.

CAPACITAÇÃO SUPERIOR é dar a você RECURSOS para não apenas 
ADAPTAR-SE às mudanças impostas a você (pelo governo, pela 
economia, pelo mercado), mas para ser você mesmo o causador das 
mudanças que mais quer ou precisa em sua vida. E é essa a proposta 
do TERRAFORMING, composto pelo programa de auto capacitação 
TWRNIMG “G” e pelo programa de imersão TOUR DE FORCE.

Q U A L I D A D E  D E  V I D A 
S U P E R I O R  ex i g e  uma 
CAPACITAÇÃO SUPERIOR.

E isso não virá do governo 
e  n e m  d e  n e n h u m a 
universidade.

nossa  filosofia

55% dos MÉDICOS avaliados 
pelo CREMESP e 80% dos 
ADVOGADOS avaliados pela OAB 
são reprovados por falta de 
CAPACITAÇÃO mínima.
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TWRNIMG “G”: 10 DIAS para aprendizado e 100 DIAS para 
aplicação pelo próprio usuário (em sua própria casa e em seu 
próprio tempo) de todos os fundamentos de CAPACITAÇÃO 
do TERRAFORMING.

TOUR DE FORCE: 3 DIAS de IMERSÃO para conhecimento 
prático	e	instalação	neurofisiológica	(através	de	impacto	e	
repetição) de todos os fundamentos ensinados no TWRNING 
“G”, mais as atualizações e complementos que serão 
permanentemente adicionados ao TERRAFORMING. 

O QUE INCLUI:

(VEjA A DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTEÚDO E DOS BENEFÍCIOS DO TWRNIMG “G” E DO TOUR DE FORCE NA SESSÃO TERRAFORMING)
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E se você pudesse fazer da PREVENÇÃO e da CAPACITAÇÃO, ambas 
oferecidas pela QiGOG, o caminho para sua própria REALIZAÇÃO? 
E se você pudesse com isso, além de ter a melhor PREVENÇÃO 
e a maior CAPACITAÇÃO, ganhar muito bem para levar nossas 
soluções de PREVENÇÃO e de CAPACITAÇÃO para as pessoas 
que você conhece?

É usar o MÁXIMO do seu potencial, o MÁXIMO de sua 

ENERGIA, fazendo uma coisa de MÁXIMA IMPORTÂNCIA e 

recebendo a MÁXIMA das recompensas. E é essa a proposta 

da QiGOG para você como um de nossos ASSOCIADOS. 

declaram 
que pretendem 
mudar de 
emprego;

dos executivos 
e CEOs das maiores 
empresas 
declaram-se 
infelizes. 

das pessoas 
declaram-se 
desengajadas 
com o trabalho 
que fazem;

75% 

84% 

79% 

INTELIGÊNCIA É SABER 
O QUE FAZER.

SABEDORIA É FAZER O QUE 
VOCÊ SABE.

REALIZAÇÃO É SER PAGO
PAR A FAZER AGOR A, 

E  S E M P R E .

nossa  filosofia
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ASSOCIADO: R$ 99,00* e você já pode desenvolver com a QiGOG uma 
fonte de RENDA EXTRA, trabalhando em TEMPO PARCIAL para gerar a AUTO-
SUSTENTAÇÃO de sua PREVENÇÃO (de R$ 180,00 a R$ 380,00 por mês) e 
CAPACITAÇÃO (de R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00) e uma RENDA RESIDUAL que 
pode chegar a R$ 2.500,00* por SEMANA.

EMPREENDEDOR: R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00 (+ R$ 180,00 a R$ 380,00 
por mês) para você desenvolver sua REDE DE ASSOCIADOS com MÁXIMA 
CAPACITAÇÃO e ALAVANCAGEM, gerar a AUTO-SUSTENTAÇÃO de sua 
PREVENÇÃO e CAPACITAÇÃO e uma RENDA RESIDUAL que pode chegar a 
R$ 16.250,00*** por SEMANA.

ASSOCIADO

CADASTRO

99,00R$ RENDA
EXTRA

MENSALIDADE

PREVENÇÃO

CAPACITAÇÃO
VALOR ÚNICO

RENDA
RESIDUAL

PODE CHEGAR A

2.500,00R$ **
POR SEMANA

AUTO-SUSTENTAÇÃO

180 ,00380R$ >>>

1.500
,003.500

R$ ,00

R$
>>>

RENDA
RESIDUAL

EMPREENDEDOR

VALOR ÚNICO

PREVENÇÃO

CAPACITAÇÃO PODE CHEGAR A

POR SEMANA
1.500

,003.500

R$ ,00

R$

REDE
DE

ASSOCIADOS

ACESSO

AUTO-SUSTENTAÇÃO

16.250,00R$ ***

MENSALIDADE
180 ,00380R$

>>>

>>>

* Inclui o WEBSITE REPLICADOR PERSONALIZADO, o Back-Office QiGOG e o Aplicativo i-GOG.

** Limite de GANHO para o RANKING 01 (em um total de 10). *** Limite de GANHO SEMANAL para Bônus BDB

WEBSITE 
REPLICADOR 

PERSONALIZADO

Back-Office 
QiGOG

Aplicativo 
i-GOG
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Após fazer seu CADASTRO como ASSOCIADO AGENCIADOR 
(R$ 99,00) e aderir a qualquer um dos Planos Prevenção 
(R$180,00 >>> 380,00)  e Capacitação  (R$1.500,00 >>> 
R$3.500,00), você pode apresentar os planos PREVENÇÃO e 
CAPACITAÇÃO para as pessoas que você conhece e ser pago 
tanto pela ADESÃO quanto pela MANUTENÇÃO MENSAL dos 
planos que elas escolherem.

CoMo  GanHaR  CoM  a

planos   prevencao  

 planos   capacitacao  
 CADASTRO PLANOS PREVENÇÃO PLANOS CAPACITAÇÃO

R$ 99,00 R$ 180,00 >>> 380,00 R$ 1.500,00 >>> 3.500,00
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ASSOCIADO
DIRETO  1

: ASSOCIADOS INDIRETOS

: ASSOCIADOS DIRETOS

ASSOCIADO
DIRETO  2

2 PESSOAS que VOCÊ conhece aderem 
como Associados QiGOG no PLANO 
PREVENÇÃO MÍNIMA (R$180,00)

A seguir, 
cada uma dessas 2 PESSOAS 
traz outras 2 PESSOAS que se 
tornam também Associados QiGOG 
no Plano Prevenção Mínima.

R$ 1.296,00 (R$ 108,00 x 12)

Sobre as 2 pessoas diretamente trazidas por 
você (1º Nível) a QiGOG paga o 

seu   GanHo:

BÔNUS IGNIÇÃO I de 12,50%
R$ 180,00 = 144 VC* x 2 = 288 
288 x 12,5% = R$36,00

Sobre as 4 pessoas trazidas pelas 2 pessoas que 
você mesmo trouxe (2º Nível) a QiGOG paga o 

seu   GanHo:

BÔNUS IGNIÇÃO I de 12,50%
R$ 180,00 = 144 VC* x 4 = 576 
576 x 12,5% = R$72,00

SUBTOTAL: R$ 108,00

E quando essas pessoas aderirem aos 
Planos CAPACITAÇÃO você ganhará 

ainda mais. Veja a seguir. 

E  isso  apenas  com o 
 Plano Prevenção MÍNIM A. 

Imagine com o PRINCIPAL 
ou com o MÁXIMO!

EXEMPlo:

Enquanto essas pessoas 
continuarem pagando seus 

planos mensais, você continuará 
recebendo. Ou seja, com apenas 
essas 6 pessoas você já teria um 

ganho ANUAL de

GanHos  CoM   planos   prevencao  

* Volume Comissionável

OBS: BÔNUS UNILEVEL DE DOIS NÍVEIS
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ASSOCIADO
DIRETO  1

: ASSOCIADOS INDIRETOS

: ASSOCIADOS DIRETOS

ASSOCIADO
DIRETO  2

* Volume Comissionável

OBS: BÔNUS UNILEVEL DE DOIS NÍVEIS

As 2 PESSOAS trazidas por você 
no exemplo anterior aderem 
como ASSOCIADOS do Plano 
Capacitação Mínima da QiGOG 
(R$ 1.500,00)

E, cada uma das 4 PESSOAS 
trazidas pelas 2 PESSOAS que você 
mesmo trouxe fazem também sua 
adesão ao Plano Capacitação Mínima.

Sobre as 2 pessoas trazidas por 
você (1º Nível) a QiGOG paga o 

BÔNUS IGNIÇÃO II de 25%

R$ 1.500,00 = 800 VC* x 2 = 1.600 
1.600 x 25% = R$ 400,00

Sobre as 4 pessoas trazidas pelas 
2 pessoas que você mesmo 
trouxe (2º Nível) a QiGOG paga o 

BÔNUS IGNIÇÃO II de 25%

R$ 1.500,00 = 800 VC* x 4 = 3.200 
3.200 x 25%: R$ 800,00

SUBTOTAL: R$ 1.200,00

GanHos  CoM   planos   capacitacao  

EXEMPlo: seu   GanHo:

seu   GanHo:
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* Soma dos BÔNUS IGNIÇÃO I e II demonstrados anteriormente

ASSOCIADO
DIRETO  1

ASSOCIADO
DIRETO  2

Nos exemplos anteriores, apresentamos apenas as 
DUAS primeiras formas de GANHO com a QiGOG (os Bônus 
Ignição 1 e 2) e aplicados sobre os Planos Prevenção e 
Capacitação MÍNIMA. Esses DOIS bônus aplicam-se também 
aos Planos Prevenção e Capacitação PRINCIPAL e MÁXIMA 
que são geralmente a escolha de adesão feita por aqueles que 
desejam GANHAR como EMPREENDEDOR com a QiGOG.

Vamos conhecer agora outras DUAS formas de GANHO, aquelas 
que melhor recompensam a ATITUDE de EMPREENDEDOR com a 
QiGOG: o BÔNUS DÍNAMO BINÁRIO e o ULTRA-MATCH BÔNUS.

BÔNUS dÍNAMO BINÁRIO
E ULTRA-MATCHinG BÔNUS

ganhos  CoMo  EMPREEnDEDoR

COM APENAS 
6 PESSOAS VOCÊ 
PODE ATINGIR 
UM GANHO DE 
R$1.308,00*
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ASSOCIADO 
A

ASSOCIADO
B

PATROCINADOR

No exemplo acima o seu Patrocinador cadastrou o ASSOCIADO A (EM CINZA) para 
você. Neste caso, ele está derramando pessoas automaticamente no lado ESQUERDO 
de sua rede, depois que você já estiver cadastrado. E você cadastrou o ASSOCIADO B 
(EM ROSA) no lado DIREITO da formação de sua rede. Isto significa que somente 
com 01 linha produzida por você, o BDB já vai gerar resultados, pois você terá do 
seu lado esquerdo a sua Linha de Valor e no seu lado direito a sua Linha de Ganho.

No momento de sua decisão por se associar, o novo associado poderá 
escolher o novo pacote de PREVENÇÃO e CAPACITAÇÃO que desejar. 
Veja o exemplo abaixo:

a l aVa n CaG E M   m a x i m a

,00280R$

PREVENÇÃO
PRINCIPAL

CAPACITAÇÃO
,002.500R$

,00280R$

PREVENÇÃO
PRINCIPAL

CAPACITAÇÃO
MÁXIMA

3.500R$ ,00

ASSOCIADO
A

ASSOCIADO
B

/ 224 VC

/ 1300 VC / 1800 VC

/ 224 VC

PRINCIPAL

Dos seus 2 ASSOCIADOS, o ASSOCIADO A adere como ao PLANO PREVENÇÃO 
PRINCIPAL (R$ 280,00 / 224 VC) e ao PLANO CAPACITAÇÃO PRINCIPAL 
(R$2.500,00 / 1.300 VC). O ASSOCIADO B adere ao PLANO PREVENÇÃO 
PRINCIPAL (R$ 280,00 / 224 VC)  e ao PLANO CAPACITAÇÃO MÁXIMA 
(R$ 3.500,00 / 1800 VC)

ASSOCIADO PRODUZIDO DIRETAMENTE: 

ASSOCIADO PRODUZIDO PELO PATROCINADOR:
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R$ 10.340,00

LINHA DE
GANHO

R$ 11.540,00

LINHA DE
VALOR

ASSOCIADO 
A

ASSOCIADO
B

PATROCINADOR

6.232 VC 5.572 VC

: ASSOCIADOS PRODUZIDO DIRETAMENTE

: ASSOCIADOS PRODUZIDO PELO PATROCINADOR

Neste exemplo, sobre sua LINHA de 
GANHO a QiGOG lhe paga 20% de BÔNUS 
DÍNAMO BINÁRIO (BDB) sobre todo o 
VOLUME DE NEGÓCIOS:

Como o BDB é 
aplicado sobre a ATIVAÇÃO 

MENSAL em sua Linha de Ganho, 
com o desenvolvimento gerado 
por Você e seu Patrocinador, 

somente com 01 linha construída 
por VOCÊ, serão gerados 

os ganhos previstos no BDB, 
que poderão chegar a

bonus dinamo binario (bDB)

R$ 10.340,00 = 5.572 VC* x 20% = 
BÔNUS BDB: R$ 1.114,40

R$ 16.250,00 
por SEMANA

* Volume Comissionável

Vamos supor que ao somar todo o volume de negócios gerados em sua 
rede que iniciou apenas com as pessoas associadas no exemplo anterior, 
você atingiu um total de R$11.540,00 / 6.232 VC em seu lado esquerdo 
(a rede que foi derramada de seu Patrocinador) e de R$10.340,00 /5.572 VC 
em seu lado Direito ( a rede que foi desenvolvida por VOCÊ). Nesse caso, 
seu Lado Direito será a sua Linha de Ganho e seu Lado Esquerdo a sua 
Linha de Valor.

NOSSO 
DIFERENCIAL
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R$ 10.340,00

LINHA DE
GANHO

R$ 16.250,00

: ASSOCIADOS PRODUZIDO DIRETAMENTE

GANHO

DE BDB
MÁXIMO

: ASSOCIADOS PRODUZIDO PELO PATROCINADOR

ASSOCIADO 
A

ASSOCIADO
B

PATROCINADOR

O Associado B que está do LADO DIREITO de sua 
rede, atinge em determinado momento o ganho 
máximo semanal de BDB (R$ 16.250,00). Por 
ele ter sido agenciado por você, lhe dá 
direito ao ULTRA-MATCH BÔNUS (UMB) que vai 
de 5% no RANKING 1, chega a 25% no RANKING 
5 e atinge 50% no Ranking 10 de Qualificação 
da QiGOG. Veja quais podem ser seus GANHOS: 

Com a QiGOG sua LINHA DE VALOR tem... Muito VALOR! Além de ganhar o 
BÔNUS DÍNAMO BINÁRIO (BDB) sobre sua LINHA DE GANHO (BDB), você ganha 
também o ULTRA-MATCH BÔNUS (UMB) sobre todos os BDB pagos 
semanalmente aos seus ASSOCIADOS DIRETOS (aqueles que você 
pessoalmente agenciou, até a 5ª Geração) na LINHA DE VALOR.

 SEU 
RANK

% DE UMB 
PAGO

GANHO 
SEMANAL

01 5% R$    812,50

05 25% R$ 4.062,50

10 50% R$ 8.125,00

UlTRa-MaTCH     BonUs (umb)
EXEMPlo:

POTENCIAL 
DE GANHO SEMANAL
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MATRIZ  OSTENSIVA DE R E N D A  E X P O N E N C I A L
MMORE X
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ASSOCIADO
DIRETO  2

ASSOCIADO
DIRETO  1

MMORE  X 01

R$ 16.250,00

GANHO

DE BDB
MÁXIMO

MMORE  X 02

MMORE  X 03

R$ 16.250,00

GANHO

DE BDB
MÁXIMO

R$ 16.250,00

GANHO

DE BDB
MÁXIMO

R$ 16.250,00

GANHO

DE BDB
MÁXIMO

 UM NÚCLEO TRÊS NÚCLEOS CINCO NÚCLEOS

R$ 16.250,00 R$ 48.750,00 R$ 81.250,00

POTENCIAL DE GANHOS MÁXIMOS SEMANAIS

Os LIMITES DE GANHO SEMANAL em um Plano de Remuneração devem existir 
para garantir a segurança e a sustentabilidade financeira da empresa, mas não 
para PUNIR o EMPREENDEDOR por ele fazer justamente muito bem o seu papel: 
CRESCER, EXPANDIR, GANHAR O MÁXIMO POSSÍVEL.

Por isso, na QiGOG, nós PREMIAMOS de forma MÁXIMA aqueles que FAZEM o MÁXIMO 
e GANHAM o MÁXIMO. Fazemos isso através da MMORE*X: Matriz Ostensiva de Renda 
Exponencial. Ao atingir por DUAS vezes num período de QUATRO SEMANAS o limite 
de GANHO SEMANAL do Bônus Dínamo Binário (R$ 16.250,00), você ganha uma 
NOVA POSIÇÃO logo ACIMA do seu PRÓPRIO ID (da POSIÇÃO com a qual atingiu o 
GANHO MÁXIMO SEMANAL). Isso mesmo, você se torna seu próprio PATROCINADOR 
DIRETO nessa NOVA POSIÇÃO!

Como essa NOVA POSIÇÃO já nasce com uma LINHA DE VALOR CONSOLIDADA 
(a sua própria com a qual atingiu o GANHO MÁXIMO SEMANAL), você passa a 
ganhar ULTRA-MATCH BÔNUS (UMB) de PRIMEIRA GERAÇÃO (5% a 50%) sobre 
seus próprios ganhos com o BDB. Além disso, precisa apenas desenvolver a 
LINHA DE GANHO de sua NOVA POSIÇÃO para poder de novo atingir o GANHO 
MÁXIMO SEMANAL com essa NOVA POSIÇÃO. 

Quando isso acontecer (por DUAS VEZES em QUATRO 
SEMANAS), você GANHA uma TERCEIRA POSIÇÃO, logo 
ACIMA da SEGUNDA. E assim sucessivamente sem limites 
para expansão através da MMORE*X. Veja quais podem 
seus ganhos dependendo de quantas posições você ganhe 
com a MMORE*X na tabela ao lado.

M ATRIZ  OSTENSIVA DE R E N D A  E X P O N E N C I A L
MMORE X
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TERRAFORMING quer dizer “dar FORMA a TERRA”, criando uma ATMOSFERA, alterando 
as condições de TEMPERATURA e PRESSÃO para torna-las compatíveis para sustentar a 
VIDA, em todas as suas formas. O mais ambicioso de todos os programas de capacitação 
já colocado à disposição de forma tão acessível, o TERRAFORMING da QiGOG visa uma 
profunda e completa RE-FORMA do INDIVÍDUO com impacto decisivo na necessária RE-
FORMA da SOCIEDADE à qual esse indivíduo pertence. 

“Não é sinal de SAÚDE estar bem adaptado 
e confortável com uma SOCIEDADE DOENTE”

jIDU KRISHNAMURTI

E por que uma RE-FORMA do INDIVÍDUO e da SOCIEDADE é necessária agora? Porque todos 
os indicadores apontam que a FORMA, o jeito que estamos FUNCIONANDO, não está 
FUNCIONANDO. Continuamos adoecendo e morrendo de causas que já são até 80% evitáveis 
com PREVENÇÃO. Continuamos trocando vocação e busca de realização por segurança e a 
promessa de ganharmos mais, vivendo menos. Mesmo com toda a informação disponível e o 
acesso sem precedentes aos recursos e meios necessários para termos saúde e vitalidade, energia 
abundante e liberdade crescente, mesmo assim, ainda passamos mais tempo CONSERTANDO 
do que APROVEITANDO nossas vidas, mais tempo ESPERANDO do que REALIZANDO, mais 
ocupados em MORRER do que ocupados em NASCER.

“O preço verdadeiro de qualquer coisa 
é a QUANTIDADE DE VIDA que você troca por ela”.

HENRY THOREAU

“Em tempos de mudança (como as que estão a caminho), os capacitados herdarão a TERRA, 
enquanto os demais acordarão lindamente equipados para funcionar em um mundo 

que não existe mais”.

ERIC HOFFER 
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Concebido para ser um Programa de Capacitação 360 Graus, o TERRAFORMING é 
composto pelo Programa de Auto Capacitação TURNING “G” e pelo Programa de Imersão 
TOUR DE FORCE. No primeiro, todos os RECURSOS e FERRAMENTAS são entregues 
ao participante onde quer que ele esteja, para que ele os aplique de acordo com sua 
vontade e disponibilidade. No segundo, é o participante que vai ao encontro da MÁXIMA 
CAPACITAÇÃO, de forma CONCENTRADA e ACELERADA. Essa abordagem de urgência 
inadiável e eficácia inescapável visa atender com precisão cirúrgica as expectativas e 
necessidades daqueles que se sentem cansados e frustrados de sentirem-se cansados e 
frustrados, mas que ainda não se tornaram confortáveis com seu maior desconforto. 

“Corremos o risco de nos tornar A MAIS BEM INFORMADA SOCIEDADE 
de todos os tempos a morrer de ignorância”

RUBEN BLADES
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CONTÉM FORÇA E MUITA CAPACIDADE. Pensado e estruturado para dar a você plena 
AUTONOMIA e LIBERDADE para conhecer e praticar os ensinamentos do TERRAFORMING 
no conforto de sua casa e dentro do seu próprio ritmo, o TWRNIMG “G” é uma 
verdadeira CAIXA DE FORÇA e CAPACITAÇÃO contendo o conhecimento necessário 
para você ir de “ZERO TO HERO” (de ZERO a HERÓI) no domínio e na prática da mais 
importante de todas as coisas: a MÁXIMA CAPACIDADE para a MÁXIMA REALIZAÇÃO.

“O que ganhamos indo a Lua, se não somos capazes de cruzar o 
abismo que nos separa de nós mesmos. Esta é a mais importante 

de todas as jornadas de descoberta, e sem isso, todo o resto não é 
apenas imprestável, mas também desastroso”.

THOMAS MERTON

TURNING “G” é um Programa de Auto Capacitação focado nos chamados 
ESTADOS DE RECURSO, as condições internas (todas dentro de você) 
necessárias para você FAZER e SER seu MÁXIMO, a melhor versão possível 
de você mesmo.

“Não pergunte o que o mundo precisa ou está procurando. Pergunte o que te faz sentir-se VIVO de VERDADE. 
Porque aquilo que o mundo mais precisa hoje é de mais pessoas sentindo-se VIVAS de VERDADE”.

HOWARD THURMAN

Tendo como base fundamental o mais CAPACITADOR dos RECURSOS (ENERGIA, em 
suas formas FÍSICA, EMOCIONAL, MENTAL e ESPIRITUAL), o programa visa dar a você o 
domínio pleno e a MAESTRIA MÁXIMA do chamado ESTADO DOS ESTADOS, ou a FORÇA 
das FORÇAS, a Força “G”, fator absoluto e decisivo por trás de todas as maiores 
conquistas humanas, do OSCAR ao Prêmio NOBEL, do Pódio Olímpico e um ALFABETO 
INTEIRO de REALIZAÇÕES, a todos os sinônimos conhecidos de FELICIDADE.
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CÂMARA DE TRANSFORMAÇÃO

TOUR DE FORCE é o programa de MÁXIMA CAPACITAÇÃO através de TOTAL 
IMERSÃO nos fundamentos do TURNING “G”. Fazendo uso sistemático da 
CONCENTRAÇÃO e ACELERAÇÃO do aprendizado conseguidos num AMBIENTE 
nos quais você não tem escolha a não ser SABER o que FAZER e FAZER o que 
você SABE, o TOUR DE FORCE é a CÂMARA DE TRANSFORMAÇÃO para você 
FAZER o que NUNCA FEZ, e VIVER o que NUNCA VIVEU.

COMPRIMINDO DÉCADAS EM DIAS: 3 Dias de IMERSÃO VELOZ e PROFUNDA no 
mais URGENTE dos CONTEÚDOS, na mais INDISPENSÁVEL das CAPACIDADES. 
Uma experiência ELETRIZANTE, LIBERTADORA e profundamente 
TRANSFORMADORA. É aprender como ir de “ZERO TO HERO” (de ZERO a 
HERÓI) na mais importante de todas as coisas:

“Aquilo que foi feito para ILUMINAR, 
tem que ter SUBSTÂNCIA e RESISTÊNCIA para QUEIMAR”.

VICTOR FRANKL

www.QiGOG.com.BR 25



G O ,  GL O W  &  G R O W !! !

O que torna o TOUR DE FORCE uma CÂMARA DE TRANSFORMAÇÃO é o AMBIENTE, o CONTEÚDO e a METODOLOGIA, tudo pensado e estruturado para, desde o primeiro 
dia, dar-lhe a experiência impagável de entrar e permanecer em Força “G”, o ESTADO de MÁXIMO RECURSO no qual o ESPETACULAR torna-se o ESPERADO. Mais do que 
qualquer outra coisa que você possa APRENDER e FAZER, mais do que qualquer TÉCNICA ou CAPACIDADE que você possa adquirir, é a entrada recorrente nesse ESTADO NÃO 
ORDINÁRIO DE CONSCIÊNCIA que produzirá a RE-FORMA interna necessária para transformar suas mais elevadas intenções na própria forma como você vive toda a sua vida.

“Esse ESTADO é a PORTA para TODO o ‘MAIS’ que a maioria de nós procura”.

NED HALLOWELL 
HARVARD MEDICAL SCHOOL PSYCHIATRIST

O ESTADO DOS ESTADOS, A FORÇA DAS FORÇAS, A FORÇA “G”

“O TEMPO desaparece, VOCÊ desaparece 
(ação e consciência tornam-se a mesma coisa), 

o AGORA alonga-se, o ÊXTASE impera”.
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, SEGURANÇA PREVENTIVA 
E CHECK-UP PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO ANTECIPADO

for
LIFE

for
LIFE

“Considero a doença e a morte, em qualquer idade, uma calamidade, problemas a serem evitados”.

Saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é VITALIDADE, é ENERGIA, é ÂNIMO, é a SEGURANÇA INTERNA de que estamos prontos e na melhor condição possível para darmos 
conta do seja lá o que for que a vida nos apresente para enfrentar e (por que não?!) para APROVEITAR. Todos nós queremos ter SAÚDE, e para transformar essa vontade na própria 
forma como vivemos nossas vidas, a QiGOG oferece as duas coisas mais importantes e necessárias para você SABER o QUÊ FAZER e FAZER o QUÊ você SABE: EDUCAÇÃO e PREVENÇÃO.

Nenhum conhecimento pode colocar mais sua própria saúde em suas mãos do que a obra A MEDICINA DA IMORTALIDADE dos cientistas Ray Kurzweil e Terry Grossman. Antes somente 
acessível para milionários que falassem inglês e longe (MUITO LONGE MESMO) de ser apenas mais um livro da moda sobre dieta (alimentação), exercícios ou cuidados fundamentais 
com a saúde, trata-se do mais completo e ambicioso programa voltado para vitalidade robusta, longevidade agressiva e, para quem assim o desejar, a chamada prorrogação 
radical da vida. Agora, a QiGOG coloca a totalidade desse conhecimento a disposição de seus associados através dos Planos de PREVENÇÃO do GOG For LIFE apresentados a seguir.

“A mais significante revolução do nosso tempo será a criação da sociedade que não envelhece. Envelhecer não é mais INEVITÁVEL”

EDUCAÇÃO: AQUILO QUE VOCÊ NÃO SABE É A SAÚDE QUE VOCÊ NÃO TEM

RAY KURZWEIL

Dr. RON KLATZ  
Presidente da Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento
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Assistência Nutricional
Central de atendimento telefônico receptivo, realizado por nutricionista, no período das 08h00 às 18h00, em dias úteis. Orientações prestadas:
• Esclarecer dúvidas pontuais sobre alimentos, seu armazenamento e sua preparação;

• Conhecer a qualidade do comportamento alimentar do beneficiário e informar quais os pontos positivos e os pontos que podem ser melhorados para uma saúde melhor;

• Orientar sobre a alimentação ideal para cada fase da vida, para os idosos, adultos, adolescentes e crianças, além de estratégias para melhorar os hábitos alimentares;

• Identificar fatores familiares de risco e fornecer orientações adequadas;

• Identificar a ocorrência de agravos e demais fatores associados ao desenvolvimento de doenças;

• Incentivar a alimentação balanceada para a promoção e manutenção da saúde;

• Fornecer informações nutricionais e dicas para a mulher, de acordo com as fases da vida, tais como gestação, amamentação, menopausa, e terceira idade;

• Proporcionar orientações adequadas para esportistas nas diferentes modalidades, com o intuito de obter melhor desempenho e resultado;

• Oferecer dicas para auxiliar no tratamento das patologias mais comuns encontradas na população em geral.   

O GOG For LIFE coloca a disposição do Associado QiGOG 3 opções de Planos 

PREVENÇÃO: MÍNIMO, PRINCIPAL e MÁXIMO. Todos os serviços e benefícios 

disponibilizados possuirão características específicas, cabendo ao Associado 

optar por um deles no momento de sua contratação (ativação). Veja o que 

está incluído no GOG For Life, de acordo com a opção de adesão:

NO PRIMEIRO ANO: 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PREVENTIVA

Concierge da Saúde
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Assistência Farmacêutica
Central de atendimento telefônico receptivo, realizado por farmacêuticos, no 
período das 08h00 às 18h00, em dias úteis. Orientações prestadas:
• Orientar sobre o uso adequada de medicamentos;

• Facilitar a interação com o profissional farmacêutico. A Assistência Farmacêutica é um 
serviço complementar que não substitui a prescrição médica;

• Orientar sobre as condições de armazenamento dos medicamentos;

• Esclarecer sobre o horário das administrações;

• Identificar e esclarecer sobre os efeitos colaterais e as reações adversas;

• Orientar sobre as interações com outros produtos e medicamentos, interações com 
alimentos / bebidas, interações com características ou estado do paciente, como 
gravidez, amamentação e existência de outras patologias;

• Alertar sobre os perigos da automedicação e tratamentos alternativos (não científicos).

Assistência Anti-Estresse
Central de atendimento telefônico receptivo, realizado por psicológicos, no 
período dos 08h00 às 18h00, em dias úteis. Orientações prestadas:
• Fornecer informações e esclarecer dúvidas pontuais de orientação primária;

• Identificar os fatores biopsicossocial relacionados e a ocorrência de agravos à condição 
desencadeadora do contato;

• Identificar fatores familiares de risco que impactam no estado emocional do 
beneficiário;

• Relacionar o uso e/ou abuso de agentes químicos e sua eventual intervenção;

• Aplicar instrumentos de avaliação de estresse, para uma orientação personalizada, de 
acordo com a queixa ou fato relatado;

• Orientar preventivamente sobre hábitos e estilo de vida para minimizar os fatores 
estressantes;

• Sensibilizar e orientar, caso necessário, para encaminhamento de tratamento 
psicológico.

Assistência Vida Ativa | Atividade Física
Central de atendimento telefônico receptivo, realizado por professores de atividade 
física, no período dos 08h00 às 18h00, em dias úteis. Orientações prestadas:
• Informar e sensibilizar sobre os principais benefícios em realizar atividades físicas;

• Esclarecer e motivar o beneficiário a ter uma vida ativa, com sugestões diversas para 
sair do sedentarismo;

• Discutir sobre as diversas atividades físicas existentes, tais como técnicos, aeróbios, 
resistência e flexibilidade, e identificar com o beneficiário os seus objetivos e nível de 
aptidão, para a melhor indicação da atividade a ser adotada;

• Orientar sobre duração, frequência, intensidade, intervalo e alternações de 
modalidades do programa de exercícios;

• Orientar sobre as melhores condições para a prática de exercícios, tais como horários, 
temperaturas, locais;

• Discutir sobre dicas de tipos adequados de calçados, roupas e acessórios para praticar os exercícios;

• Fornecer dicas para um melhor condicionamento físico, como, importância sobre o 
exame médico, reeducação alimentar, controle da frequência cardíaca, fortalecimento 
dos músculos, hidratação, a importância do descanso entre um exercício e outro, etc.

Orientação Médica
Central de atendimento telefônico receptivo, realizado por médicos, em 
funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. 
Orientações prestadas:
• Esclarecer dúvidas, proporcionar aconselhamento seguro e acesso às informações de 

saúde sempre que solicitado pelo beneficiário;

• Identificar os sinais e sintomas relatados e proceder com orientações personalizadas;

• Orientar em casos de urgência e emergência no primeiro atendimento e 
direcionamento de acordo com os recursos do beneficiário;

• Orientar quanto ao período de jejum e preparo adequado para exames;

• Indicar especialista adequado às necessidades, evitando consultas múltiplas e desnecessárias;

• Instruir como proceder à frente a situações adversas à saúde;

• Orientações em primeiros socorros e apoio no suporte 
ao risco iminente em saúde.

IMPORTANTE: O conteúdo transmitido pelo serviço é informativo e não substitui a consulta presencial 
de um médico. O acionamento dos serviços do Concierge da Saúde, acima relacionados, deverá ser 
realizado por meio da Central de Atendimento ePharma, através da identificação do nome e número 
do CPF do beneficiário.
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 R$ 250,00 /dia – Vida Class Pop – Plano Mínimo QiGOG 
 R$ 500,00 /dia – Vida Class Essencial – Plano Principal QiGOG 
 R$ 1.000,00 /dia – Vida Class Ideal – Plano Máximo QiGOG

As 10 diárias garantirão os capitais segurados de R$2.500,00, R$5.000,00 e 
R$10.000,00, respectivamente POR EVENTO. O segurado está protegido no 
caso de DOENÇAS e de ACIDENTES. No caso de morte o seguro é cancelado.

Caso fique internado, não importando se for em hospital público ou privado, por 
mais de 12 horas em decorrência de ACIDENTE ou DOENÇA, o segurado poderá 
pedir indenização diária de acordo com o valor contratado. Esse valor poderá 
ser utilizado com: despesas hospitalares, compra de remédios, procedimentos 
de reabilitação, ou da forma que desejar.

Esta cobertura foi pensada para toda a população brasileira, mas é essencial 
para profissionais autônomos, assim garantindo a estes que não haverá 
problemas financeiros pessoais e familiares, em decorrência da ausência de 
renda, decorrente de sua internação.

Esse seguro também é ideal para aquelas pessoas que não possuem seguro saúde.

O seguro tem uma carência de 24hs para ACIDENTES e 60 dias para caso de 
DOENÇAS.

O segurado estará protegido durante toda a vigência de seu seguro contra 
acidentes pessoais, isto é, a partir do dia da contratação até completar 
os 12 meses.

Para acionar o seguro pessoal ou as assistências, o segurado ou seu beneficiário 
poderá ligar na central de atendimento: 4063-1234 ou pelo chat no site 
www.vidaclass.com.br

Este benefício será incluso para o Associado QiGOG a partir do 
segundo mês de associação.

Programa de Benefícios 
em Medicamentos
Este programa proporciona ao associado QiGOG o acesso facilitado aos 
medicamentos estabelecidos em uma lista preferencial da ePharma, que 
permitirá obter desconto que variam entre 15% e 60%, em mais de 1.500 tipos 
de medicamentos. O associado QiGOG poderá comprar os medicamentos que 
constarem na lista preferencial fornecida pela ePharma, após apresentarem o 
seu cartão de identificação e a receita médica quando for o caso. O benefício 
será para a sua saúde.

A Rede Credenciada de Farmácias ePharma é constituída pelas melhores 
farmácias e drogarias do país, aproximadamente 25.000, formando um grande 
canal de autorização para seus diversos Planos de Benefícios em Medicamentos. 
Toda a Rede Credenciada atua conectada ao Sistema Autorizador ePharma 
com performance inigualável no mercado nacional de PBM e é continuamente 
atualizada e adequada as necessidades dos associados QiGOG.

TUDO NA PALMA DA SUA MÃO: Vale ressaltar que a ePharma disponibiliza seu 
aplicativo para que os beneficiários tenham informações e serviços a qualquer 
hora e lugar através de seu smartphone, ou seja, o aplicativo coloca nas mãos 
de nossos associados os melhores recursos e ferramentas de apoio aos Planos de 
Benefícios em Medicamentos, por meio de uma interface moderna e intuitiva, 
pensada para simplificar e agilizar a navegação.

VIDA CLASS INTERNAÇÃO 
D I H (Diária Por Internação Hospitalar)
É um seguro de diária hospitalar, que você recebe até 10 diárias em 2 eventos por 
ano, usando a rede particular ou pública, com abrangência nacional e carência 
de 12 horas. 

COBERTURAS: Associados com idade entre 18 e 70 anos (completos), farão a 
opção por um dos planos de Prevenção oferecidos pela QiGOG. Veja as opções:
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SERVIÇO ADICIONAL 
VIDA CLASS CONSULTAS E EXAMES
A Vida Class é uma plataforma online descomplicada e confiável de serviços de 
saúde que proporciona à população um novo jeito de cuidar da saúde, oferecendo 
acesso a serviços médicos, odontológicos, de diagnósticos e tratamentos com 
valores justos. Os associados QiGOG tem acesso a esse programa inovador que 
permitirá uma redução de até 70% do preço de balcão para consultas médicas, 
tratamentos e medicina diagnóstica, tudo na palma de sua mão.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
• Preço Acessível;

• Atendimento Particular;

• Diversas Especialidades médicas, exames e tratamentos;

• PAGA quando USA;

• Rapidez no agendamento dos serviços de saúde;

• Plataforma fácil e intuitiva.

ABRANGÊNCIA
• Atendimento em mais de 30 especialidades, tais como, Ortopedia, Oftalmologia, 

Psiquiatria, Geriatria, dentre outros;

• Atendimento em aproximadamente 1.500 tipos de exames de sangue;

• São 300 ou mais tipos de exames de imagens;

• E 200 exames voltados para a área de genética.

Como funciona
O associado QiGOG acessará o site da Vida Class através de um link específico, 
selecionará a especialidade, escolherá o local para realizar o procedimento, fará 
o pré agendamento, pagará o boleto para ter acesso ao procedimento escolhido, 
Receberá um Voucher (em paralelo o médico será avisado e terá a data e horário 
reservados em sua agenda) e confirmará a consulta.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
Este seguro de acidentes pessoais é contratado junto a seguradora Generali 
Brasil Seguros S/A e custeado integralmente pela QiGOG que tem por objetivo 
garantir o pagamento de uma indenização aos beneficiários ou ao próprio 
segurado em caso de sinistro das coberturas contratadas. É um benefício de 
grande importância para os segurados. Afinal, estamos cuidando da sua proteção 
e a da sua...? 

Coberturas
SEGURADOS COM IDADES ENTRE 18 E 70 ANOS:

Os proponentes com idade entre 18 e 70 anos completos que aderirem a este 
seguro terão as coberturas de Morte Acidental, Invalidez Permanente Total ou 
Parcial por Acidente e Seguro Funeral, respeitando as regras estabelecidas nas 
condições gerais e especiais desse seguro.

Capitais segurados
Os capitais segurados serão estabelecidos conforme o plano de prevenção que 
o associado QiGOG optar por fazer parte, conforme segue:

 Plano Mínimo: R$200.000,00 
 Plano Principal: R$300.000,00 
 Plano Máximo: R$400.000,00

Conforme as regras estabelecidas nas condições gerais e especiais desse seguro.
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SERVIÇOS
Além das coberturas e capitais segurados mencionados anteriormente, o 
associado QiGOG terá a sua disposição as seguintes assistências: Assistência 
Domiciliar de emergências 24 horas, Assistências a vítimas de crimes e Cesta 
Natalidade, respeitando as regras estabelecidas nas condições gerais e especiais 
do seguro.

QUEM PODERÁ TER ACESSO 
A ESTE BENEFÍCIO?
Todos os associados QiGOG com idade entre 18 e 70 anos completos, que estejam 
com a sua ativação (mensalidade) efetivamente pagas e que não exerçam 
profissões ou atividades de risco (conforme estabelecido nas condições gerais e 
especiais do seguro), poderão ter acesso a este benefício.

CHECK-UP PARA PREVENÇÃO 
E DIAGNÓSTICO ANTECIPADO
O objetivo do CHECK-UP (Rastreamento Preventivo da Saúde) é detectar riscos 
ou doenças ainda na fase assintomática (antes de aparecerem os primeiros 
sintomas) que podem futuramente comprometer a saúde ou mesmo causar a 
morte da pessoa por uma doença que poderia ser evitada com mudanças em seu 
estilo de vida e alguns outros cuidados. Esse rastreamento preventivo da saúde 
é feito através da realização de exames com a finalidade de diagnóstico precoce 
(antecipado, antes da manifestação dos primeiros sintomas) ou de identificação 
ou controle de risco, tendo como objetivo final evitar morbidade e mortalidade 
da doença, agravo (piora) do risco rastreado.

PLANOS DE PREVENÇÃO EPHARMA CHECK-UP

Todos os associados QiGOG, ao aderirem a um dos Planos de Prevenção GOG 
For LIFE (Mínimo, Principal ou Máximo), terão acesso aos serviços disponíveis 
correspondentes ao plano escolhido a partir do 13º mês de associação, em 
reconhecimento a sua fidelidade e permanência como Associado QiGOG.

DO SEGUNDO ANO EM DIANTE: 

TODOS OS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NO PRIMEIRO ANO +
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PLANO MÍNIMO 
Gênero Feminino:
• Consulta e retorno com Clínico Geral ou Ginecologista

• Glicemia de Jejum

• Colesterol (Total + HDL + LDL)

• Rx Tórax

Gênero Masculino:
• Consulta e retorno com Clínico Geral ou Cardiologista

• Glicemia de Jejum

• Colesterol (Total + HDL + LDL)

• Rx Tórax

PLANO PRINCIPAL 
Gênero Feminino:
• Consulta e retorno com Clínico Geral ou Ginecologista

• Glicemia de Jejum + Colesterol (Total + HDL + LDL)

• Rx Tórax

• Eletrocardiograma

Gênero Masculino:
• Consulta e retorno com Clínico Geral ou Cardiologista

• Glicemia de Jejum + Colesterol (Total + HDL + LDL)

• Rx Tórax

• Eletrocardiograma

PLANO MÁXIMO 
Gênero Feminino:
• Consulta e retorno com Clínico Geral ou Ginecologista

• Glicemia de Jejum + Colesterol (Total + HDL + LDL)

• Rx Tórax

• Eletrocardiograma

• Colpocitologia Oncótica

• Mamografia

Gênero Masculino:
• Consulta e retorno com Clínico Geral ou Cardiologista

• Glicemia de Jejum + Colesterol (Total + HDL + LDL)

• Rx Tórax

• Eletrocardiograma

• Dosagem de PSA

• USG de Próstata

CHECK-UP PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO ANTECIPADO

QUAIS PROCEDIMENTOS ESTÃO INCLUÍDOS?
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OBS.: Todos os serviços e benefícios disponibilizados no GOG For Life, serão prestados por empresas contratadas pela QiGOG, as 
quais serão identificadas nos materiais oficiais da empresa.






