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Qual é a história de origem da empresa?  

Na DISEO, compartilhamos a crença simples de que direitos de dados são direitos humanos. Somos um grupo diversificado de entusi-
astas de mídia social que ficaram frustrados com a forma como os big players dominam e manipulam o mercado. Todos os usuários são 
vítimas de modelos de compartilhamento de receita desequilibrados, algoritmos corrompidos e leilão exploratório de seus dados. 

A mídia social deve ser operada socialmente. É por isso que estamos determinados a implementar uma plataforma verdadeiramente 
democrática e descentralizada, onde as partes interessadas sejam capazes de possuir e controlar os seus dados e a experiência online. 
Acreditamos que a propriedade e o controle total dos dados pessoais trazem liberdade, autonomia, segurança e prosperidade para 
todos, o que nos aproxima de uma Internet livre e independente. Esperamos que você se junte a nós! 

No que a empresa está trabalhando agora?  

Atualmente, estamos ajustando a plataforma existente que cobre interações sociais online típicas, como postagens, comentários, 
compartilhamentos, mensagens, chamadas, transmissões ao vivo, etc. 

O que torna a DISEO única é que ela combina segurança de dados, mídia social e finanças. Nosso ecossistema social fornece aos 
indivíduos controle sobre todos os seus dados e a exposição na plataforma. Após a verificação da conta, os indivíduos recebem uma 
carteira de dinheiro real fornecida por um parceiro financeiro licenciado. A carteira permite que os indivíduos monetizem seus dados 
e escolham com quais marcas eles se relacionam. A plataforma permite que influenciadores, organizações e marcas se conectem 
diretamente com suas comunidades e compensem aqueles indivíduos que se engajam com seu conteúdo. 

As contas verificadas ganham acesso a um sistema de classificação exclusivo controlado pela comunidade. Os indivíduos podem 
classificar organizações, marcas e membros da comunidade com base em seu comportamento socialmente orientado. Isso permite 
que os indivíduos influenciem as marcas que amam para se alinharem melhor com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas. 

Qual é o próximo passo da empresa? 

A DISEO visa a fornecer uma solução para todas as organizações e marcas que buscam independência das plataformas de mídia 
social existentes. Além disso, adicionaremos mais funcionalidades ao nosso ecossistema de comércio social, de forma que os 
indivíduos não só ganhem com a interação com as marcas, mas também criem um mercado online dinâmico e movimentado. 

O que a empresa mais precisa agora? 

Crescimento. A DISEO está à procura de entusiastas que queiram tornar o mundo melhor. Influenciadores que desejam criar um 
impacto positivo enquanto lucram com seu alcance, organizações que desejam apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável das Nações Unidas e marcas orientadas para a sustentabilidade que desejam interagir de perto com suas comunidades 
estão todos convidados a ajudar a criar uma Internet livre e independente. Os investidores são bem-vindos para financiar esse 
futuro das mídias sociais. 


