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Meu nome é Paulo Jerônimo.
Sou empreendedor,
programador (desde 1993) 💻,
instrutor e
triatleta 🏊 🚴 🏃 amador.

https://paulojeronimo.github.io/cv/en/


Após concluir 3 Ironmans e 9
maratonas, eu resolvi me dedicar
full time a um negócio que vou
te explicar aqui e agora.



Meu negócio neste projeto
Finisher.Tech é construir 💻
apps para você que deseja bem-
estar.



bem-
estar



Bem-estar é um conjunto de
práticas que engloba uma boa
nutrição, atividade física, bons
relacionamentos interpessoais,
familiares e sociais, além de
controle do stresse.



Eu crio apps para que você se
torne sistemático e consistente
em sua busca por bem-estar!



E para que você seja premiado
com uma espécie de moeda 💰
digital por isso!



meus
apps



Meus apps também servem para
você que é … 



Uma pessoa abandonando o
sedentarismo, ou um atleta
amador querendo ser
disciplinado em seu esporte.



Ou um atleta profissional
focado em metas esportivas
e em melhoria de performance.



Ou um personal trainer
independente,
ou de uma assessoria esportiva,
ou de uma academia.



Ou uma loja de materiais ou
nutrição esportiva.



Ou um organizador de eventos
esportivos.



Se você é de um desses últimos
grupos que trabalha oferecendo
bem-estar as pessoas, você pode
anunciar os teus produtos ou
serviços em meus apps (ou
tutoriais)!



"Você disse tutoriais!?" 🤔
Sim! Já, já eu te falo sobre eles!
Mas, antes eu quero falar o
motivo pelo qual
meus apps são … 



diferen
ciados



Várias vezes,
ao praticar meus esportes
as ideias surgem
como um tornado 🌪 dentro da
minha cabeça.



"Endorfinas!?" 🤔
Pode ser. Mas, não importa.



O que importa é que eu sou
um cara metódico
que curte programação com
código aberto 📖 (open source)
e tecnologias inovadoras.



Daí minhas ideias 🤩 sempre
giram em torno de melhorar um
código aberto que eu estudo,
ou de criar um app diferente
tomando como base um código
inicial … 



e aplicando coisas como
Criptomoedas e Blockchain,
Inteligência Artificial,
Ciência de Dados,
e por aí vai.



Eu aprendo melhor as novas
tecnologias quando as ensino aos
outros, entende? 😌
E já dediquei + de 3.400 horas
ministrando cursos presenciais.



tuto
riais



Para ensinar eu escrevo 📝
tutoriais.
Como eu dedico muito tempo a
isso, dou muito valor 💰 aos
meus tutoriais assim como aos
meus apps! 😊



Nos tutoriais que estou
escrevendo agora eu explico
como desenvolvo versões de
meus apps.
De ideias a implementação de
soluções.



Daí você aprende como projetos
reais e inovadores, que utilizam
tecnologias modernas e
interessantes, podem ser criados.



Vou te falar algumas das muitas
ideias que eu tenho e que estão se
materializando em … 



3 apps



Três (3) apps que eu estou
construindo para a área de bem-
estar (e que não são os únicos em
meu projeto).

Aí vai … 



run4
.money



O Run4.Money é um app para
transformar corridas de rua em
eventos com uma distribuição de
prêmios mais igualitária e não
tão focada nos corredores mais
rápidos.



Afinal, eu acredito que em
corridas de rua, que são tão
numerosas, até os gordinhos que
estão saindo do sedentarismo
merecem prêmios melhores que
os distribuídos hoje em dia.



aicha
.life



O AIcha.Life utiliza Artificial
Intelligence para analisar fotos
que um usuário envia de si
mesmo para estimar suas
medidas, seu IMC, e sugerir,
dentre outras coisas … 



como ele pode melhorar
fisicamente e atingir suas metas
com a ajuda de profissionais
especializados ou de sistemas
especialistas.



metas
.app



O Metas.App foca no
planejamento e na apresentação
das metas que uma pessoa tem
para bem-estar.



Essas metas são apresentadas de
forma regular e agendada, de
forma a deixar a pessoa sempre
focada em seus objetivos e
prazos.



todos esses

3 apps



Consomem ou fornecem … 



finisher
tokens



Os Finisher Tokens são
consumidos pelo uso de algumas
das funcionalidades oferecidas
pelos apps.
Como num Fliperama 🎰.



Finisher Tokens
são como as fichas que você
coloca em máquinas de um
Fliperama.



Você também pode pensar que
Finisher Tokens
são como "baterias" 🔋 de
brinquedos 🚂.



E os brinquedos 🚂 não deixam
de ser brinquedos se estiverem
sem baterias, não é mesmo? 😉



A questão é que sem bateria 🔋
eles não ficam tão divertidos 😏.



O projeto Finisher.Tech
te dá brinquedos (apps) de graça!

Sim, de graça e sem enganação!
😃



Apps que, como eu já disse, vão
te ajudar a ser mais consistente e
sistemático em sua busca por
bem-estar.



Mas, você precisa ter essas
"fichas" ou "baterias" 🔋
para que eles realmente fiquem
divertidos, ok? 😃



"Como eu ganho fichas?" 🤔

Bem, você pode comprá-las no
site do projeto, é claro! 😃



Tá bem, vou responder a sua
pergunta sobre como ganhar
(sem comprar) essas fichas! Eu
sei que em momentos de crise,
como hoje, ninguém está com
muita 💰 pra gastar, não é? 😌



Então … 
Você pode ganhar essas fichas! E
isso é muito fácil! 😃
Você pode pedir a um amigo que
já tenha fichas que ele lhe dê
algumas, por exemplo! 😃



Mas, caso você não tenha amigos
já que tenham Finisher Tokens,
algumas funcionalidades dos
apps também lhe fornecem esses
tokens ao invés de consumí-los.



Por exemplo:
Você pode comprar produtos ou
serviços de anunciantes do
projeto.
Daí você receberá tokens! 😌



Outro exemplo é você atingir
uma meta e ganhar, de alguns de
seus amigos, os Finisher Tokens
que vocês negociarem por isso.



"E aonde eu guardo esses tokens?
🤔"
Ué …  em carteiras, "óbvio"! 😁



"Bem …  mas aí um bandido
qualquer 🤬 pode passar a mão
no meu bolso sem eu notar e me
levar essa carteira, não é
mesmo?" 🤨



Sim, pode! Mas só se essa
"carteira" for "tradicional" e
"centralizada" (no teu bolso).



sistemas

centra
lizados
🧐



Sistemas centralizados, assim
como são as centenas de
Sistemas de Pontos existentes
hoje em dia, parecem estar em
decadência.



Mesmo assim, vejo startups ou
empresas insistindo nesse
modelo. Tenho "dó". 😆
Penso, como o Guga Stocco, que
modelos de negócio descentralizados
deverão ter uma grande ascensão
nos próximos anos.

https://j.mp/2yLQ3St


pontos vs

cash
back



Sistemas de Pontos vem
perdendo espaço para Sistemas
de Cashback há algum tempo.



Em Sistemas de Cashback pelo
menos temos a liberdade de, ao
invés de pontos, recebermos
algum valor em 💰 (sem
aprisionamentos).
Isso não é melhor? 😉



tokens como

cash
back?



Tokens, conforme vão tendo
utilidade às pessoas podem se
transformar em dinheiro, assim
como é o cashback. Gosto de
pensar que ao invés de serem
"moedas de um governo", tokens
são "moedas de um mercado".



Tokens "lembram de longe"
pontos.
Eles "se parecem" mais com
cashback, com algumas
diferenças essenciais.



Tokens, ao contrário de pontos,
não te deixam refém de um
sistema centralizado!



Todos nós sabemos os problemas
que sistemas centralizados nos
trazem, não é mesmo? 😏



poder

centra
lizado 😏



Como os adquiridos por
governos, bancos, seguradoras,
gigantes de marketing, redes
sociais, serviços, … 



poder

centra
lizado 😏



Uma perguntinha para você que
compra Smiles ou Multiplus em
benefício próprio 🤦: você acha
que tem a liberdade para gastar
seus pontos a um preço justo
quando precisa?
Pense bem! 🤔



poder

centra
lizado 😏



Outra perguntinha: você acha
que estando "na mão" de um (ou
poucos) fornecedoros de energia
elétrica, ou Internet, ou
qualquer outra coisa, está
pagando bem pelos serviços que
recebe?
Pense bem! 🤔



poder

centra
lizado 😏



Daí você diz: "Eu sei que
sistemas centralizados são
facilmente corrompíveis (ou me
finjo de inocente ao acreditar
que não sei disso)
Mas, como resolver 🤷 essa
questão? Pode explicar?"



Bem …  você não esteve em sono
profundo 😴 nos últimos anos,
esteve? 😯
Você já deve ter ouvido falar em
Criptomoedas e em Blockchain,
não é? 😉



cripto
moedas



Criptomoedas são moedas
digitais projetadas para serem
transferidas entre pessoas (ou
mesmo coisas) em transações
digitais.



Criptomoedas existem somente
como dados e não como objetos
físicos, portanto não é possível
realmente ter o Bitcoin em mãos
ou manter Ethereum no seu
cofre.



block
chain



Criptomoedas como o Bitcoin e o
Ethereum são descentralizadas e
se utilizam da tecnologia de
Blockchain.



Uma Blockchain se baseia em
criptografia para assegurar a
validade de transações e a
criação de novas unidades de
moedas.



Um dos objetivos de uma
Blockchain é acabar com a
corrupção em sistemas
centralizados.



Tokens são guardadas de forma
segura, e inviolável,
em carteiras digitais que usam
uma Blokchain.



Carteiras digitais que guardam
tokens são as mesmas que
guardam outras criptomoedas
como, por exemplo, o Bitcoin e o
Ethereum.



exemplos de

tokens
com muito valor



https://coinmarketcap.com/tokens/views/all/
https://etherscan.io/tokens
https://coin360.com/

https://coinmarketcap.com/tokens/views/all/
https://etherscan.io/tokens
https://coin360.com/


alguns links sobre

block
chain



e sobre

ether
eum



https://github.com/anders94/blockchain-demo
https://andersbrownworth.com/blockchain/

Coisas que eu produzi (textos, códigos, vídeos):
https://paulojeronimo.github.io/wiki/#my-blockchain-things

https://github.com/anders94/blockchain-demo
https://andersbrownworth.com/blockchain/
https://paulojeronimo.github.io/wiki/#my-blockchain-things


enten
deu?



Quer usar meus apps para bem-
estar?



Quer aprender mais sobre as
tecnologias que uso através de
tutoriais onde eu explico como
crio versões de meus apps?



Você tem uma ideia para bem-
estar e acha que podemos
desenvolvê-la juntos?



Quer anunciar em meus apps ou
tutoriais?



Quer desenvolver meus apps
junto comigo e ganhar
visibilidade ao teu nome através
de código open source?
Quer ganhar Finisher Tokens
por isso?



É fácil! 😃
Basta me seguir pelas redes
sociais e acompanhar o que estou
divulgando!
Vamos conversando! 🙂



ft free
weeks 1



Estes slides foram criados para a
FT Free Weeks 1, um evento
onde publico alguns vídeos
gratuitos e apresento dois (2)
webinars.



Nesse evento estou
demonstrando como uso
algumas das tecnologias que
adotei para meus apps.



Participando deste evento, e
cumprindo algumas regrinhas,
você ganhará alguns Finisher
Tokens que eu distribuirei, no
webinar de encerramento deste
evento.



Todos os detalhes estão no link

j.mp/FTFreeWeeks1

https://j.mp/FTFreeWeeks1


Estes slides (incluindo versões
anteriores) estão disponíveis
para download em:

https://github.com/finishertech/slides

https://github.com/finishertech/slides


Obrigado!
Muito obrigado, pelo teu tempo!
Cuide do seu bem-estar 😃, ainda
mais em tempos de isolamento
social! 😷


