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O potencial empático 
dos NFTs - tokens 

não fungíveis

Cada inovação 
tecnológica 
que surge é 
acompanhada com 
curiosidade e, 
ironicamente, com 
ceticismo

Tal comportamento 
não é novo e no de-
correr da história 

já teve quem olhou com 
descaso para o automóvel, 
que não visse futuro para 
os celulares e senten-
ciasse um fim fracassado 
para as televisões. Esses 
apontamentos podem 
soar um pouco absurdos 
agora, mas hoje, há quem 
olhe com incredulidade 
para tendências como a 
web3, metaverso e NFT, 
por exemplo. 

De mãos dadas à des-
crença, há a clássica 
preocupação com as in-
terações humanas, sobre 
como a frieza dos códigos 
binários substituirá as 
experiências do mundo 
real. Enquanto há quem 
argumente que a tecno-
logia torna as pessoas 
mais distantes, individu-
alistas e frias, penso que 
a inovação tem o poten-
cial de fazer justamente 
o contrário. Claro que 
o surgimento de novas 
tecnologias requer senso 
crítico e responsabilida-
de, mas gosto de olhar 
o copo meio cheio, de 
ver as possibilidades que 
podemos criar com tais 
ferramentas. 

E as aplicações são 
muitas, nas mais diversas 
áreas. Pensemos no ter-
ceiro setor, por exemplo. 
Hoje, é possível conhecer 
causas e instituições do 
mundo todo, é viável reu-
nir assinaturas de todos os 
continentes e eleger vo-
luntários de hemisférios 
opostos. A conectividade 
e o ativismo online já são 
uma realidade, mas agora 
estamos diante de uma 
nova tecnologia: o NFT. 
Apesar do conceito ser 
bem recente, muitas or-
ganizações filantrópicas já 
estão se beneficiando com 
as vantagens dos NFTs. 

E o mais curioso é que 
essa tendência tem re-
lação com um conceito 
quase antropológico da 
humanidade: a necessi-
dade de fazer parte de 
uma comunidade. Somos 
animais sociáveis e o per-
tencimento aos nichos e 
grupos é muito impor-
tante para nós. Curiosa-
mente, a natureza escassa 
dos NFTs resulta em um 
senso de comunidade, 
isso porque a aquisição 
de um token não-fungível 
funciona como uma “iden-
tificação premium”, uma 

distinção que indica que 
aquele indivíduo pertence 
a um grupo seleto. 

Tal engajamento já vem 
sendo usado por marcas, 
mas também pode ser de 
bom uso para instituições. 
Imagine a possibilidade 
de criar comunidades 
engajadas e ativas em 
determinadas, ou até em 
todas, causas sociais? A 
oportunidade de que as 
pessoas usem os seus 
tokens para participarem 
ativamente de ONGs e 
opinarem sobre o uso de 
verbas e novos projetos? 
A viabilidade de mobili-
zar até mesmo empresas 
e personalidades como 
embaixadores? 

Hoje, milhões de dólares 
já foram destinados para 
doação através da venda 
de NFTs beneficentes. 
No Brasil, tal movimento 
ainda é muito recente e 
os principais cases até o 
momento são os projetos 
Cachorro Caramelo e 
Impact Women NFT, por 
exemplo. Ao pensar no 
futuro, ouso teorizar que 
é uma questão de tempo 
para que a cultura de 
doação seja “atualizada”, 
não só pelas novas possi-
bilidades de suporte tec-
nológico, mas também por 
causa das novas gerações 
de doadores. 

Segundo a edição mais 
recente do estudo “Um 
Retrato da Doação no Bra-
sil”, os adultos mais jovens 
são os mais propensos 
a acreditar no impacto 
positivo das organizações 
da sociedade civil (OSCs); 
juventude essa que está 
familiarizada a doar em 
vaquinhas online, por PIX 
e até QR codes, forma-
tos impulsionados pelas 
transmissões de lives na 
pandemia; não tardará 
muito para se acostuma-
rem com a filantropia de 
NFTs. 

Sendo assim, reconheço 
que ainda estamos em um 
período experimental de 
tal tecnologia (no mo-
mento empírico de testar, 
errar e acertar), mas é 
inegável a importância 
da aproximação entre a 
cultura de inovação e a 
filantropia. Acredito que, 
em tal mistura, há muito o 
explorar, agregar e otimi-
zar; as duas áreas podem 
mutuamente se ajudar e 
melhorar. 

Na equação, todos saem 
ganhando: a tecnologia se 
torna mais democrática e 
inclusiva enquanto o ter-
ceiro setor potencializa 
sua eficiência e capilari-
dade. 

(*) - Formado em Administração pela 
PUC do Rio de Janeiro, é fundador 

e CEO da Doare, fintech de doações 
online que oferece soluções para 

organizações filantrópicas 
(https://doare.org/).

Ruy Fortini (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: VLADIMIR OLIVEIRA RUIZ, profissão: comerciante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de João Ruiz Filho e de Marise Oliveira Ruiz. A pretendente: 
ANDRÉIA GONÇALVES DA CUNHA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturali-
dade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 12/08/1983, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Francisco Gonçalves da Cunha e de Maria Alves da Cunha. R$ 15,99 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HEITOR BASTOS CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/12/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Gonçalves Campos e de 
Maria Cristina de Oliveira Bastos Campos. A pretendente: JÉSSICA FREITAS MARQUES, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de negócios, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (25/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Jose Maria Marques e de Maria Osmarina de Freitas Marques.

O pretendente: VITOR DE MOURA BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de 
montagem, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/07/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edvaldo da Silva Braga e de Maria Ro-
sangela de Moura. A pretendente: JACKELINE VALLE BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente contábil, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no 
dia (30/07/2001), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Dijalma Silva 
Bezerra e de Denise de Souza Valle Bezerra. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° 
do Art. 67 da lei 6015/77, pelo Art. 20, item III, alínea ''b" da lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
edital de proclamas para afixação e publicidade ap cartório de residência da pretendente.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

LEANDRO EGIDIO DIAS RAIMUNDO, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta, 
nascido no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.142V-MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(25/09/1993), residente e domiciliado Rua Soldado Cristóvão Morais Garcia, 20, casa 
02, CEP 02187-090, Parque Novo Mundo, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Cisino 
Raimundo e de Neusa Ferreira Dias Raimundo. PATRICIA ALVES DE SOUSA PALHA, 
estado civil divorciada, profissão estoquista, nascida em São Paulo - Capital, São Pau-
lo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (27/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Conde de Avilez, 321, A, CEP 08285-310, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Sousa Palha Neto e de Antonia Alves de 
Sousa Palha.

BRUNO MATIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/022.FLS.198-5ª ZONA DE SÃO LUÍS/
MA), São Luís, MA no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/09/1989), residente e domiciliado Rua Alfonso Bergaz, 89, CEP 08255-660, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valda Matias dos 
Santos. GILNAIA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nasci-
da em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/048.FLS.109-2ª ZONA DE SÃO LUÍS/
MA), São Luís, MA no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(14/09/1984), residente e domiciliada Rua Alfonso Bergaz, 89, CEP 08255-660, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Timoteo 
Silva e de Felismar Ferreira Silva.

HUGO BENITEZ MALDONADO, estado civil solteiro, profissão corretor de imóveis, 
nascido no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/148.FLS.230-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e cinco (04/04/1975), 
residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco A, apartamento 68, 
CEP: 08210590, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isidro Diaz Maldonado e de 
Celedonia Dias Maldonado. SHEILA APARECIDA ELOY SOARES, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/101.FLS.285-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (31/01/1988), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 206, bloco 
A, apartamento 68, CEP: 08210590, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cicero 
Soares e de Helena Maria Eloy Marcelino.

MARCELO MOUREIRA PIMENTA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/118.FLS.004V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/10/1989), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 82, casa 03, CEP 
08275 520, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Marcelo Moureira Pimenta e de Adriana Campanha Melo. ROSANE DO NASCIMENTO 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de classe, nascida no Subdistrito Ta-
tuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.073-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de julho de mil novecentos e noventa e três (12/07/1993), residente e domiciliada Rua 
Jerônimo de Abreu do Vale, 82, casa 03, CEP 08275-520, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira e de Nazilde do Nas-
cimento.

FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão professor, nas-
cido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.124-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa (13/07/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 606, CEP: 08210590, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Manoel Gonçalves e de Valquiria Mendonça Gonçalves. 
NATHALIA RUDER BORÇARI, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/126.FLS.087-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de abril de mil novecentos e noventa (27/04/1990), residente e domiciliada Rua 
Augusto Carlos Bauman, 606, CEP: 08210590, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdir Borçari e de Maria Cecilia Ruder Borçari.

VICTOR DA ROCHA RAMOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/072.FLS.090 FERRAZ DE VASCONCE-
LOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (14/10/1995), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 463, apar-
tamento 136-A, CEP: 08265150, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nestor Vieira Ramos e de Ana Maria da Rocha Ramos. ANDREZA PEREIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profissão porteira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/092.FLS.005 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e sete (27/01/1997), residente e domiciliada Rua 
Iososuke Okaue, 463, apartamento 136-A, CEP: 08265150, Jardim Helian, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Gilson Nogueira Santos e de Sandra Pereira de Azevedo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

A contratação de um ecossistema já consolidado traz diversos 
ganhos e é uma tendência.

Luiz Pavão (*)
 

Nos últimos cinco 
anos, a alta foi 
de 191,6%. Neste 

cenário tão competitivo, 
proporcionar uma experi-
ência excepcional deixou 
de ser uma estratégia 
inovadora e passou a ser 
obrigação para quem quer 
se destacar no mercado

Muito mais do que rea-
lizar uma entrega rápida, 
customer experience 
envolve todas as etapas 
da jornada do consu-
midor, e diz respeito às 
impressões que ele tem 
desde o momento em que 
conhece a marca, quando 
navega pelo site, ao finali-
zar sua compra e até nos 
momentos posteriores 
à compra, caso precise 
de um atendimento ou 
suporte. O usuário quer 
uma experiência fluida, 
com steps orientados e 
objetivos. 

O site deve ter navega-
ção intuitiva, as informa-
ções sobre os produtos 
têm de estar claras, 
completas e acessíveis, 
os meios de pagamento 
devem ser variados, as-
sim como a oferta de in-
centivos, como cashback. 
Na hora da entrega, bons 
custos de frete, agilidade 
e previsibilidade impor-
tam. A omnicanalidade 
não pode ser esquecida. 

Ecossistemas são aliados na 
construção de um CX excepcional
De acordo com estudo da BigDataCorp, em 2021, o Brasil chegou ao total de 1,6 milhão de lojas 
online. O número é 22,05% maior do que o do ano anterior, e soma-se ao crescimento de 40% que já 
havia acontecido de 2019 para 2020

E eles não são poucos: 
plataformas, transpor-
tadoras, ferramentas de 
e-mail marketing, e a 
lista segue. Porém um 
dos maiores benefícios 
que podemos citar é a 
escalabilidade, pois inse-
rido em um ecossistema, 
você terá um negócio 
com estruturas física e 
tecnológica integradas, 
preparado para crescer 
e evoluir. Além disso, 
sua empresa contará 
com pessoas e processos 
especializados em cons-
tante aprimoramento.

Outro ponto é a per-
manente evolução tec-
nológica, desenvolvida a 
partir do contato diário 
com diversos negócios, 
cada um com suas dores 
e especificidades. É bom 
lembrar que os ecossiste-
mas são flexíveis e modu-
lares. Se sua empresa já 
executa com qualidade 
algum dos pilares dessa 
complexa jornada, você 
pode contratar apenas as 
partes que fazem sentido 
para o seu negócio. 

O importante é estar 
atento a todos esses pon-
tos para entregar uma 
experiência sem atrito e 
a conveniência que seu 
público procura a cada 
passo do caminho.

(*) - É diretor de CX e cofundador da 
Infracommerce.
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Deve-se estar atento aos 
múltiplos pontos de conta-
to, integrar canais de ven-
da, de comunicação, de 
abastecimento, de modo 
que estejam disponíveis 
serviços como pick-up
-store, ship-from-store, 
prateleira infinita, troca 
em diferentes canais. É 
importante um SAC sofis-
ticado, pronto para solu-
cionar as dores do cliente, 
com atendimento huma-
nizado. Proatividade tam-
bém vale ouro, se adiante 
para resolver eventuais 
problemas, construa um 
relacionamento com seu 
consumidor.

Qual o caminho para 
um CX excepcional? A 
construção dessa experi-
ência envolve a utilização 
de um ecossistema, um 
conjunto de soluções 
que abrange plataforma 

e tecnologia de gestão, 
inteligência de dados, 
logística, meios de paga-
mento e marketing digi-
tal, fornecendo suporte 
para todas as etapas da 
jornada do consumidor.

Uma determinada mar-
ca pode optar por cons-
truir todos esses serviços 
por conta própria, mas a 
contratação de um ecos-
sistema já consolidado 
traz diversos ganhos e é 
uma tendência que vem 
sendo abordada nos maio-
res congressos e feiras 
do setor mundo afora. 
A princípio, a grande 
vantagem parece ser a 
redução de custo. De fato, 
o grande número de ope-
rações que o ecossistema 
atende pulveriza os cus-
tos e possibilita melhores 
condições de negociação 
com fornecedores. 

 Distrito - Guaianases 
Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANTONIO BISPO PEREIRA JUNIOR, profissão: funcionário público munici-
pal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bispo Pereira e de Nemizia Oli-
veira Pereira. A pretendente: CLáUDIA REGINA ELLAUER MAIA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Maia e de Ilonka Ellauer Maia.

O pretendente: FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fabricio Oliveira e de Gildecy Freitas dos Santos. A pre-
tendente: ANNYSTHER CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei José da Silva e de Soraia de Fatima Gonçalves.
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