


Rede (network) Ethereum

Dispositivos PC

Gênero Play-to-earn

Estilo RPG, Action

Status Alpha

NFT Yes

Site oficial https://bigtime.gg/

Twitter https://twitter.com/playbigtime

Twitch https://www.twitch.tv/bigtimestudios

Discord https://www.twitch.tv/bigtimestudios

Telegram https://t.me/playbigtime

Reddit https://www.reddit.com/r/PlayBigTim

e/

Medium https://medium.com/@playbigtime

Um MMORPG com Viagens no tempo, Personalidades Históricas, NFTs e Play

to Earn:  Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades

Com uma das equipes de desenvolvimento mais qualificadas e uma distribuição

de tokens jamais vista nos NFT games, Big Time carrega a promessa e o peso da

expectativa de apresentar um conteúdo de alta qualidade, capaz de agradar os

gamers mais exigentes
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O hype é real! Mas não é pra menos, pois com uma equipe extremamente

experiente e uma alocação de tokens nunca vista, Big Time traz a promessa de

inovar o cenário de jogos NFT!

O jogo é um RPG de ação multiplayer, play-to-earn focado em viagens no

tempo e batalhas épicas, com belos gráficos, jogabilidade diferenciada,

personagens icônicos e muita expectativa.

Por mais que o mercado cripto seja inevitavelmente volátil, com riscos

constantes, algo que players e entusiastas do setor aguardam ansiosamente, é o

lançamento de um jogo Triple A (ou AAA, termo utilizado para denominar jogos com

grandes investimentos, alta qualidade gráfica, jogabilidade de qualidade e que são

bem avaliados pela crítica e pelos jogadores, em geral).

Hoje, infelizmente, ainda é muito comum os desenvolvedores de jogos em

Blockchain não entreguem um trabalho de excelência em seus jogos, pois não

buscam um conjunto de elementos muito complexos no resultado final de suas

produções.

Essa entrega, muitas vezes aquém da expectativa da comunidade gamer,

deriva de equipes pouco capacitadas, pela falta de tempo ou experiência para

desenvolver o projeto de grande porte, por falta de investimento no projeto, ou

pelo fato de que, algumas vezes, o time acaba focando apenas na construção

econômica do jogo, deixando de lado os gráficos, a diversão e a experiência de

jogabilidade.

Isso não é uma regra, claro, mas, de fato, ainda constata-se uma grande

carência de jogos de qualidade no universo “tokenizado”. Por ser um mercado

muito recente, com poucos títulos diferenciados e escassez de games mais

elaborados, os atributos que sobressaem são a atratividade econômica, o

potencial de payback e as recompensas financeiras.

De forma majoritária, o ecossistema de jogos P2E ainda lança luz em

demasiado sobre os NFTs deixando de lado todo o contexto lúdico e narrativo que,



indubitavelmente, são fundamentais para o desenvolvimento de um game

bem-sucedido.

No entanto, nós, como bons gamers, sempre buscamos jogos que se

destaquem com boas propostas de entretenimento, sem deixar de conciliar a

possibilidade de obtenção de retorno financeiro.

Afinal de contas, esse é o grande diferencial dos NFT games e a grande

revolução oferecida pelos recursos tecnológicos derivados da blockchain.

Big Time aposta nessa ousada, porém não distante realidade, de podermos

jogar um jogo nível Triple A e ainda poder desfrutar dos tão desejados tokens e

NFT’s exclusivos do projeto, direcionados a recompensar os jogadores.

Está com grandes expectativas e quer fazer parte da seleta turminha do

early access? Sem querer aiba que o acesso ainda é bastante limitado.

Big Time roda na rede Ethereum, e atualmente está na fase Beta de seu

desenvolvimento. Para participar dos testes de gameplay é necessário comprar

um passe de acesso, ou ser sorteado em algum airdrop oferecido pelos

desenvolvedores. Para isso, é preciso estar atento às redes sociais do jogo.

Existem três tipos de passe para acesso antecipado ao jogo: ouro, prata e

jade. As fases de acesso ouro e prata já foram encerradas e, no momento, está

acontecendo apenas a venda dos passes jade, disponíveis no Marketplace de Big

Time, hospedado no site oficial do jogo.

Disponível apenas para PC, Big Time conta, até o momento, apenas com

aventuras PvE multiplayer cooperativo. Como os testes ainda são para um público

predominantemente pagante muito limitado, ainda não há eventos disponíveis.

Com uma história criativa e envolvente, Big Time aposta em um roteiro

recheado de personagens familiares e cativantes



Linha do tempo Big Time e seus personagens históricos. Fonte: https://medium.com/playbigtime...

O enredo de Big Time gira em torno de um colapso do tempo e espaço, onde

uma força estranha e perigosa ronda através da história causando mudanças

incontroláveis.

Épocas distintas se colidem e outras são distorcidas, tornando-se

irreconhecíveis. Caso essa situação não seja contida, a realidade como

conhecemos pode ser alterada para sempre. Na fuga para a salvação, pessoas de

diferentes épocas buscam refúgio no último local seguro, chamado Time’s End (fim

do tempo).

Com o passar do tempo, Time’s End, um planetóide distante, começa a ficar

superlotado de sobreviventes de todo o tempo e espaço e, como solução, a

empresa Paradox Corporate passa a vender Timeshares, universos de bolso que

possibilitam a seu portador viajar para qualquer lugar no tempo.

Isso torna a Paradox Corporate a empresa mais bem sucedida da história,

porém, alguns moradores de Time’s End começam a culpá-la pelos problemas com

o tempo. Paradox declara não ter culpa de nada e diz que nada poderá ser feito

para impedi-los de continuar vendendo os Timeshares.

https://medium.com/playbigtime/the-story-of-big-time-972bb1873718


Como medida de combate para a situação crítica, as maiores mentes de

todos os tempos que habitam Time’s End se juntam-se, fundando a Evermore

Academy, uma instituição dedicada à defesa da história e do próprio tempo que é

dirigida por ninguém menos que Albert Einstein.

Einstein reúne então os maiores heróis de todos os tempos para enviá-los à

missão mais importante de suas vidas.

Nesse momento entram os players, que interpretarão estes heróis, que são

viajantes do tempo e serão enviados aos confins do tempo e espaço para frear

esta ameaça, encontrando mistérios antigos, perigos e até alguns rostos

familiares.

Mecânicas clássicas de RPG e gameplay cooperativa, com identidade

visual e aventuras autênticas tornam Big Time um jogo diferenciado

Até o momento, Big Time apresenta uma mecânica básica de personagens

de RPG. São quatro classes disponíveis para se jogar:

● Time Warrior (uma classe de close-combat, mais agressivo)

● Chronomancer (com ataques à distância com precisão e magias)

● Shadowblade (rápido e furtivo)

● Quantum Fixer (a classe healer da composição)

Os itens equipáveis são os NFT’s, que podem ser adquiridos no marketplace,

como armas, itens e equipamentos diversos.

As armaduras não apresentam melhorias de status, sendo sobretudo itens

estéticos ou cosméticos. Já as armas, têm diferentes características (dano,

alcance, velocidade, etc.), baseadas apenas nos diferentes tipos e não em sua

aparência.

Por exemplo, independente da skin (estética) do item, um machado de

batalha pode apresentar os mesmos status e atributos, apesar de possuír níveis

diferentes de raridade.



A jogabilidade apresentada se assemelha com a maioria dos jogos MMORPG

de mundo aberto como Perfect World e The Elder Scrolls, com visão em terceira

pessoa e liberdade de girar a câmera em 360º, mas a mecânica de batalha é mais

próxima de The Elder Scrolls, na qual não é possível travar a mira em um alvo para

atacar. É necessário mirar manualmente, o que torna a jogabilidade mais fluida,

livre e desafiadora.

Cada personagem possui uma Skill Tree (árvore de habilidades) própria e

deve escolher os caminhos para evoluir suas habilidades à medida que sobe de

nível e avança no jogo.

Big Time é um jogo online que pode ser jogado tanto sozinho quanto em

grupos de até 6 jogadores. Quanto maior o grupo de jogadores, maior a dificuldade

dos desafios que podem ser enfrentados, podendo-se ainda variar as classes que

se complementam e se ajudam, participando das missões em grupo.

O game gira em torno de viagens temporais por meio de portais que cada

player possui e cada viagem seria uma aventura do tipo “dungeon”, em que você

acessa, cumpre os objetivos, coleta itens e retorna à Time’s End, a cidade inicial do

game.

Equipe de peso é sinônimo de responsabilidade dobrada!

Um dos maiores desafios de empresas desenvolvedoras de jogos, é obter a

combinação entre capital de investimento, a construção de uma comunidade

engajada e a presença de uma equipe qualificada. Big Time Studios possui essa

característica.

Além de ter conseguido um alto investimento por conta de seu projeto

promissor, sua equipe é formada por especialistas que participaram de projetos de

jogos icônicos, os famosos Triple A!

O idealizador do projeto é Ari Meilich, co-fundador de Decentraland, o

primeiro metaverso 100% descentralizado no mundo cripto.



Meilich, uma vez que Decentraland estava em funcionamento, deixou suas

antigas responsabilidades, atuando agora apenas como consultor do game e

concentrando suas energias na Big Time Studios

Entre os outros membros da equipe de liderança, estão veteranos das

empresas Epic Games, EA, Riot e Blizzard, que carregam em seus currículos,

grandes títulos como Fortnite, God of War, Call of Duty, Overwatch e League of

Legends, dentre outros.

A equipe toda, segundo sua página no Linkedin, soma um total de 75

membros ao redor do mundo, inclusive 7 brasileiros.

O jogo está sendo desenvolvido com uma tecnologia inovadora que facilita a

criação e utilização de jogos baseados em NFT’s e parte do fundo de investimento

arrecadado será destinado a viabilizar outras projetos utilizando essa mesma

tecnologia.

De acordo com a proposta de Big Time, até mesmo pessoas sem experiência

alguma com blockchain poderão jogar e coletar NFT’s com facilidade. Uma forma

de tornar esta realidade de economia digital aberta mais próxima dos jogadores e

das pessoas que ainda não a conhecem.

Sem whitelist, sem pré-venda! Big Time inova com sua distribuição de

tokens. Como? Não vai ter distribuição fora do jogo. Portanto, jogue!

Não bastasse a equipe desenvolvedora ser expert no mundo dos games e o

alto valor de investimento arrecadado pelo projeto, Big Time surpreende também

com uma forma incomum de alocação de sua economia de tokens.

Não haverá whitelist ou pré-venda do token do jogo. Isso mesmo! Como de

costume, os desenvolvedores de jogos em blockchain fazem uma distribuição de

seu supply de tokens com uma porcentagem reservada para investidores e equipe.

Em Big Time, 100% dos tokens serão direcionados à comunidade. Ou seja, o

token poderá ser adquirido apenas dentro do jogo. Porém, há alguns passos a

seguir para consegui-los:



● Time Machine (Máquina do Tempo): Inicialmente, é preciso obter

uma Time Machine, que seria o metaverso pessoal de cada player.

como uma espécie de casa. Todos os players recebem uma Time

Machine após atingir certo nível durante as fases iniciais do jogo.

● Space: O Space é adquirido no jogo, ou dentro do marketplace, após

conseguir a Time Machine. Seria o equivalente a uma land, um tipo de

expansão da casa do player, onde é possível receber amigos, expor

NFT’s, entre outras características, além de invocar o Time Warden.

● Time Warden (Guardião do Tempo): É uma espécie de NPC

permanente em seu Space, que fornece e reabastece as Hourglasses

● Hourglass (Ampulheta): É o item necessário para que os drop’s de

monstros contenham os tokens de Big Time. Basta equipar o item

durante uma aventura e recolher os tokens quando caídos. A areia da

Hourglass não é infinita, sendo necessário fazer o recarregamento

junto do Time Warden.

A utilidade dos tokens será para comprar NFT’s cosméticos raros, acelerar o

tempo de fabricação e reparar itens danificados e esgotados, podendo ainda ser

livremente comercializados.

A principal agenda por trás da configuração da empresa é permitir que os

estúdios de videogame usem criptomoedas e tecnologias NFT com maior

simplicidade e praticidade, facilitando a vida dos usuários.

Para demonstrar que sua abordagem funciona, Meilich e sua equipe estão

criando seu próprio RPG de ação.

O formato do jogo permite que os jogadores tenham NFTs com valor no

mundo real sem ter nenhum conhecimento prévio da tecnologia blockchain, uma

estrutura de funcionamento que pode ser emprestada e revendida a outros

projetos.



Meilich disse: O que torna isso realmente empolgante é nossa tecnologia

patenteada “Vault”, que faz com que os jogos NFT sejam acessíveis a um público de

mercado de massa, aliviando a necessidade de gerenciamento de carteira externa,

auto-custódia e transações com taxas caras na cadeia de produção.

E acrescenta: "Muitos primeiros produtos de blockchain e criptografia

exigem que os usuários passem por diversos obstáculos, tornando-os inacessíveis

ao jogador médio. Big Time elimina isso e nos permitirá oferecer uma verdadeira

experiência de jogo AAA que une criptografia e metaverso".

A desenvolvedora Big Time Studios arrecadou mais de �20 milhões de

dólares nas rodadas de investimento inicial, com a participação de Alameda

Research, FBG Capital, North Island Ventures, OKEx Blockdream Ventures e

Sound Ventures (de Ashton kutcher, Guy Oseary e Essie Epstein).

Além disso, o jogo ainda não lançou seu token próprio, que vai ser 100%

destinado à comunidade.

Sem nenhuma reserva de tokens para os desenvolvedores, a equipe vai

lucrar apenas com venda de NFTs (que já movimentou mais de 4 mil ethereum no

OpenSea), passes de acesso, de itens cosméticos e de outros serviços, além das

taxas cobradas nas transações realizadas no marketplace.

É incontestável o potencial de inovação que o projeto Big Time nos

apresenta. Desde sua proposta de economia de tokens até a qualidade de

jogabilidade, gráficos e história.

A equipe por trás do projeto não deixa dúvidas de que não medirá esforços

para entregar um material de qualidade para os players mais exigentes, além de

tornar a distribuição de tokens igualitária para todos envolvidos no game.

Uma questão inevitável que pode se tornar negativa para alguns players,

são os requisitos básicos do sistema, necessários para rodar o jogo com fluidez,

dado os gráficos mais avançados e mecânica de funcionamento mais trabalhada.



Outro ponto é que o jogo ainda não é free-to-play, limitando os testes

iniciais a um número de pessoas que compraram os passes VIP de acesso

antecipado.

Porém é compreensível que um grande projeto como esse tenha algumas

limitações iniciais, o que só aumenta a expectativa e ansiedade do público geral e

entusiastas gamers para o lançamento da versão completa do Game.
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