
NFT Dog’s Heaven

Planejamento  

NFTs da Dog’s 
Heaven 

O projeto - NFTs da Dog’s Heaven - foi criado por Voluntários e 
Associados da Dog’s Heaven Entidade Filantrópica para a produção de 
NFTs que agreguem valor aos seus “colecionadores”, em um processo 

que visa subsidiar as atividades da Entidade.


A Dog’s Heaven é uma entidade filantrópica que cuida de cachorros 
resgatados de maus tratos e abandono na cidade de Petrópolis - RJ e hoje 
cuida de cerca de 300 animais. É subsidiada apenas pelo patrimônio do seu 
criador, o arquiteto aposentado Guilherme Agnew, e pelas doações dos seus 
associados. Maiores informações no site da entidade www.dogsheaven.org.br. 


O resultado das vendas das NFTs deste projeto será voltado direta e 
exclusivamente para subsidiar complementarmente as atividades da Dog’s 
Heaven. Todos os envolvidos estão doando, quer seja a sua arte, o seu tempo 
ou o seu “like" para a nossa Entidade.
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NFT Dog’s Heaven

Estratégia 
Considerando alguns princípios “pinçados" nos estudos e leituras sobre o 
tema NFT, colhidos de escritores influenciadores no Tic-Toc, YouTube, na 
internet, no Discord e outras fontes, resumimos abaixo os alguns princípios 
que nortearão  projeto:


1. Os Criadores - As NFTs serão produzidas por artistas voluntários. Cada 
NFT será única (não haverá cópias ou tiragem da mesma NFT). Todo 
trabalho envolvido no preparo, publicação, divulgação do projeto é 
voluntário, colaborativo e sem remuneração. A primeira edição contará 
com os artistas: 


i. Marcelo Pamplona: Voluntário e  Vice Presidente da Dog's Heaven, 
marinheiro aposentado e ilustrador, idealizador do nosso site e 
coordenador do projeto NFTs da Dog's Heaven.


ii. Rafael Crispy Crispin: Voluntário da Dog's Heaven, Crispy é designer e 
ilustrador; fez a estampa de algumas camisetas da Dog’s, é um 
admirador de cachorrinhos “três patas”.


iii. Maionese @ Matheus: Voluntário, Advogado, ###### Comunicador com 
mais de @@@ de seguidores no Youtube e TicToc, artista e tatuador.


2. Comunidade - O projeto será desenvolvido em torno de uma comunidade 
que seja interessada em filantropia e que se identifique com cachorros, já 
que a Dog’s Heaven dedica-se exclusivamente no cuidado de cachorros 
resgatados. Os doadores no mundo real da Dog’s Heaven tornam-se 
associados, portanto, aqueles que possuam as NFTs da Dog’s Heaven 
terão o status de “criptoassociados”. 


3. Utilidade - A utilidade das NFTs se resume em dois aspectos: serem itens 
exclusivos para colecionadores e a sua comercialização estar voltada para 
levantamento de fundos para subsidiar o trabalho da Dog’s Heaven. A 
primeira venda é totalmente revertida para a entidade e as revendas terão 
uma parcela revertida também para esse propósito.


4. Escassez - uma vez que a criação envolve trabalhos únicos, mesmo que 
em temas, não será possível a criação de um numero enorme de NFTs 
como no caso de NFTs de geração automática. Já existem alguns projetos 
de NFTs de geração automática com milhares de itens em cada coleção, 
portanto, essa não é a linha-base do projeto. Assim, haverá uma certa 
escassez, entretanto, a produção será contínua, com lançamentos 
programados, com artistas diferentes, em um processo por tempo 
indefinido.  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NFT Dog’s Heaven

“Roadmap"  
O planejamento do caminho que estamos trilhando é o seguinte:


JAN 2022 Planejamento estratégico

Início dos desenhos

Montar as páginas das NFTs 

Estudo sobre a plataforma

Realizar contatos pré e divulgação do projeto

FEV 2022	 Interagir com as comunidades de NFTs

Divulgação nas plataformas sociais (videos)

Estabelecer a plataforma de vendas

MAR 2022 Lançar as NFTs

desenhos p/ próximos lançamento
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NFT Dog’s Heaven

Coleções 
Todas as coleções seguirão um padrão inicial de formato com 2000x2000 
pixels (com algumas excessões de NFTs especiais). Como cada NFT é única, 
elas estarão listadas no site da Dog’s Heaven com uma indicação de origem 
ou explicação do seu significado.


Portanto, o Site da Dog’s Heaven terá uma página exclusiva para apresentar 
todas as NFTs, listadas por coleção, apresentação dos artistas e outros dados 
importantes deste projeto para conhecimento daqueles interessados na 
comunidade das NFTs da Dog’s Heaven.


1. Artes do site


Uma das coleções conterá os desenhos utilizados para caracterizar a Dog’s 
Heaven, como identidade visual para o nosso site e estampa no nosso “Dog’s-
Móvel" (o veículo com a carroceria projetada pelo seu Guilherme para 
transporte dos animais para as campanhas de adoção).


Estes desenhos, bem como o site inteiro, foi desenvolvido pelo Vice 
Presidente da Dog’s Heaven - Marcelo Pamplona - um dos artistas envolvido 
no projeto.


2. Os Dogs da Dog’s


Esta coleção é a coleção principal. Cada NFT representará um cachorrinho 
relacionado com a Dog’s Heaven. Quer seja por estar lá conosco, quer seja 
por já ter passado pelo canil e tenha sido adotado, quer seja por ter como 
tutor um dos artistas associado. 
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Quadro dos dogs

DOGs do site



NFT Dog’s Heaven

O tema básico da coleção terá como elemento fixo o braço do logo da Dog’s 
Heaven. Cada um dos três artistas envolvidos nessa coleção terá a liberdade 
para criar suas NFTs.
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A NFT no site da Dog’s Heaven
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