
 
Quantum Digital – A EMPRESA 

 
33) Quando foi fundada a Quantum digital? 
Em 2015 se deu início aos trabalhos de desenvolvimento da tecnologia e em 2018 foi 
fundada com o intuito atual. 
 
34) Onde está localizada a Quantum Digital? 
Laboratório de pesquisa na Bahia – Camaçari 
Núcleo de ensino em São Paulo – Salto 
Investidores em São Paulo - SP 
 
35) Há alguma outra localidade que a empresa desejaria também ser instalada 
(subsede)? 
No momento não. 
 
36) Há ou haverá representantes regionais com colaboradores exclusivos? 
Ainda a definir. 
 
37) Quantos sócios há na Quantum Digital? 
2. 
 
38) Quantos colaboradores há na Quantum Digital? 
No presente momento 8. 
 
39) Qual a missão da Quantum Digital (qual a razão de existência da empresa)? 
Trazer uma nova visão da alteração daquilo que chamamos realidade e suas manifestações 
multidimensionais. 
 
40) Qual a visão da Quantum Digital (o que ela quer ser tornar, onde ela quer chegar)? 
Desenvolver tecnologia da “Ciência da Espiritualidade” conectando pessoas nas 3 linhas: 
Doação, Pesquisa e Comercial. 
 
41) Quais são os valores e princípios? 
A ética e moral da responsabilidade do uso desse tipo de tecnologia em Prol da “harmonia 
para o bem universal”. 
 
42) Quais objetivos organizacionais da Quantum Digital? 
Ter as 3 linhas de ação: Doação, Pesquisa e Comercial auto suficientes e a criação de 
centros de ensino de tecnologias de “nova era”. 
 



43) Quais os objetivos principais que levaram à criação da morfus 1? 
Em virtude da carência do mercado de não ter um equipamento capaz de medir e alterar 
campos mórficos, além de ser totalmente flexível quanto sua capacidade de operabilidade 
multidisciplinar. 
 
44) Há quanto tempo foi criada a morfus 1? 
Há 3 anos. 
45) Quais os tipos de parcerias são úteis para a empresa Quantum Digital? 
Parcerias de desenvolvimento de pesquisa, a fim de aplicar os potenciais de uso do 
equipamento. 
 
46) Quais os tipos de parcerias ainda precisam ser realizadas com a empresa 
Quantum Digital? 
Estão por vir, aberto às múltiplas possibilidades. 
 
47) A Quantum Digital possui um organograma ou departamentalização? 
Ainda não, esta em construção. 
 
48) Como estão estruturados os setores? 
No momento, desenvolvimento, ensino e investimento. 
 
49) Além do sistema que gere a morfus 1 existe algum outro software de gestão de 
negócios? 
No momento não. 
 
50) Há alguma estratégia de crescimento que possa ser mencionada no momento? 
Estratégia através dos facilitadores conforme mencionado. 
 
51) Há alguma empresa que já utiliza a morfos e possui material de pesquisa 
consolidado? 
Profissionais e empresas sim, mas ainda material em desenvolvimento 
 
52) O setor contábil e jurídico atende o âmbito local, regional, Estadual ou Nacional? 
Sim. 
 
53) Há alguma estratégia de internacionalização da Quantum Digital? 
Sim, já em andamento. 
 
54) Há algum outro tipo de produto ou de serviços que a Quantum Digital 
desenvolve? 
Novas tecnologias ainda em sigilo. 
 
55) Há algum outro tipo de produto ou de serviços que a Quantum Digital pretende 
desenvolver? 
Sim! Nas áreas de geração de energia, campos escalares e câmeras multiespectrais. 
 
56) Como está estruturado o setor de pesquisas? 
Com desenvolvimento sob demanda. 



 
57) Como funcionará a disponibilização para quem foi pesquisador? 
Trabalhará em conjunto sob demanda com o setor de pesquisa da Quantum Digital. 
 
58) Como está estruturado o setor social (Doação)? 
Ainda em desenvolvimento. 
 
59) Como funcionará a disponibilização para quem foi usar a máquina no âmbito 
social? 
Com processo de candidatura para doação em equipamento e curso de formação. 
 
60) Como estão organizados os vários setores profissionais que podem usar a 
máquina? 
No momento: Terapêutica, Agronegócio e Gestão. 
 
61) A Quantum atenderá com prioridade setores privados, públicos ou ambos? 
Irá depender das necessidades e projetos de necessidades apresentados. 
 
62) Como funciona o setor de qualidade (da máquina e do seu uso)? 
Com emissão de certificação para uso do equipamento e acompanhamento do cliente ao 
longo do contrato. 
 
63) Como funciona o setor de inovação? 
Em desenvolvimento. 
 
64) Como funciona o setor de treinamento, desenvolvimento e educação 
(TD&amp;E)? 
VERIFICAR 
 
65) A Quantum pretende atender alguma norma e obter certificação ISO? 
Sim, no futuro próximo. 
 
66) Como foi ou será desenvolvido o pensamento sistêmico entre as áreas que 
podem usar a máquina? 
Através de coparticipação entre áreas e usuários , de protocolos criados com o uso do 
equipamento. 
 
67) Como foi desenvolvido o modelo de aprendizado organizacional da Quantum 
Digital? 
Baseado nas necessidades apresentadas ao longo dos anos de pesquisa do equipamento. 
 
68) Como será organizado a cultura de inovação na área de pesquisas e 
desenvolvimento? 
De acordo com o crescimento da plataforma. 
 
69) Qual o modelo de lideranças profissionais que a Quantum Digital pretende 
formar? 
VERIFICAR 



 
70) Haverá algum tipo de participação nos negócios entre a Quantum Digital e seus 
respectivos parceiros? 
Poderá ser definido. 
 
 
71) A Quantum Digital terá algum tipo de certificação dos profissionais que utilizarão 
a máquina? 
Sim, obrigatório para seu uso. 
 
72) Dentre os moldes da assinatura da morfus1 há algum responsabilidade solidária 
da Quantum Digital, em relação ao operador (autorizado) e o cliente deste que optou 
pelos serviços porque o procedimento foi feito pela morfus 1? 
Como se trata de uma tecnologia não invasiva, existe o núcleo de partilha solidária onde 
poderá trocar informações.Porém a responsabilidade de uso é do operador. 
 
E quando o operador faz marketing mencionando a Quantum Digital ou a mofus 1 e 
no anúncio coloca os termos de tratamento, cura ou semelhante? 
Não é autorizado o uso desses termos pela Quantum Digital, o operador será responsável. 
 
73) A Quantum Digital tem algum sistema de avaliação de desempenho para o uso da 
máquina (parametrização e indicadores, métricas e padrões, coleta de informações)? 
Sim através de protocolos. 
 
74) Há algum projeto de expansão de negócios da Quantum Digital? 
Sim, através do sistema de facilitadores e representantes. 
 


