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Rede Ethereum

Dispositivo PC

Estilo Free to Play, Play to Earn, Build to Earn

Gênero MMORPG, Simulação, Mundo Virtual (Metaverse)

Status Live

NFT Yes

Website: https://decentraland.org/

Whitepaper: https://decentraland.org/whitepaper.pdf

Discord: https://decentraland.org/discord/

Twitter: https://twitter.com/decentraland

Medium: https://medium.com/@decentraland

Hiperlinks: Destacar hiperlinks em “negrito” no corpo do texto

Conheça Decentraland: O primeiro metaverso construído e governado

pelos usuários

Permanentemente inserido entre os top 3 projetos do segmento de metaverso

desde o seu lançamento, Decentraland propõe uma experiência de imersão

única, que inclui grandes marcas globais como Coca-Cola, Samsung, Domino's e

Dolce&Gabbana.

Se você é fã de jogos no estilo sandbox (mapa de mundo aberto, no formato

“caixa de areia”), como Minecraft e Roblox, e está entrando no mundo da Web3 à

procura de jogos semelhantes, certamente já ouviu falar em Decentraland, um dos

mais bem sucedidos projetos do metaverso.

https://decentraland.org/
https://decentraland.org/whitepaper.pdf
https://decentraland.org/discord/
https://twitter.com/decentraland
https://medium.com/@decentraland


Desenvolvido a partir de 2015, o título foi lançado no ano de 2017,

tornando-se o primeiro mundo digital totalmente descentralizado, e hoje, é um

dos maiores jogos do estilo.

Trata-se de um jogo Free-to-play, play-to-earn e build-to-earn, muito

semelhante ao The Sandbox (outro jogo do segmento).

O que os diferencia é o fato de Decentraland estar mais focado na

socialização entre players e o gráfico ser mais refinado, enquanto em The

Sandbox, o foco está na ação da jogatina, fazendo com que a sua construção,

baseada em Voxels, deixe a estética um pouco mais limitada.

Operando na Blockchain da Ethereum, Decentraland até o momento

oferece suporte apenas para PC, podendo ser jogado diretamente do Browser.

Apesar de ser possível jogar em qualquer navegador, os desenvolvedores

recomendam o uso do Brave, Chrome ou Firefox para obter máxima performance.

Por se tratar de um jogo “pesado”, também é indicado direcionar o potencial

da máquina totalmente para o navegador durante a execução do jogo.

Quais são as diferenças entre projetos de metaverso da web 3, como

Decentraland e The Sandbox, para os antigos metaversos da web 2?

A necessidade de trazer melhorias para jogos como Second Life, onde os

usuários já podiam comprar bens mas sem uma forma de provar a propriedade e

originalidade de suas posses, podendo ter sua conta congelada pelos

desenvolvedores, é uma realidade nos jogos online há bastante tempo.

Decentraland resolveu estas questões através dos “Smart Contracts” da rede

Ethereum, tornando os jogadores realmente donos de suas contas e ativos.

Desta forma, qualquer Land ou NFT ou ativo comprado pelo player é de fato

dele, ficando fica registrado na Blockchain, de modo que dentro do jogo é possível



visitar as Lands de outros players com diversas construções, como lojas, boates,

cassinos e até museus com exposições de NFTs reais criados por seus usuários.

Nesse novo contexto de governança em que a comunidade representa uma

peça fundamental nas diretrizes e regras do projeto, todas as decisões de

banimento de jogadores são votadas pelos usuários que possuem alguma land ou

tokens do jogo.

Apesar da semelhança com títulos como Minecraft e The Sandbox, o

grande foco aqui é a interação entre players: socializando, conversando,

interagindo e comercializando. Sim, existem mini-games dentro do jogo (e até

mesmo um cassino, da Atari), mas, de fato, eles não são a sua atração principal.

Decentraland é um mundo digital com estabelecimentos, roupas,

acessórios e itens comercializáveis. Tudo criado e operado pelos próprios

jogadores.

O metaverso de Decentraland é chamado de Genesis City, um centro

geográfico subdividido em 90 mil terrenos chamados de “Parcels”. Dessas 90 mil

lands, 36041 foram dedicadas a distritos de comunidade e o restante leiloado para

usuários.

Cada “Parcel” possui 16x16m e é identificada por coordenadas cartesianas. O

conjunto de duas ou mais Parcels adjacentes é chamado de Estate, sendo possível

fazer construções mais extensas nestes territórios.



Mapa completo (Decentraland). Fonte: https://market.decentraland.org/lands

Decentraland possui uma jogabilidade com mecânica simples e

movimentação básica, podendo alternar a visão entre primeira e terceira pessoa.

Os avatares possuem uma aparência humanizada e traços mais bem

detalhados do que em outros títulos semelhantes.

Para jogar não é necessário ter uma wallet, porém, para ter a experiência

completa, é recomendado se conectar à uma, possibilitando obter recompensas

diárias, participar de eventos e logar em outros dispositivos mantendo o seu

progresso no jogo. Caso queira só experimentar o jogo, basta se conectar como

Guest (convidado).

Dentro do site e do jogo existe ainda uma seção contendo a agenda com

todos os eventos em andamento ou os programados. Através do calendário de

eventos de Decentraland, é possível descobrir e classificar eventos de várias

formas, visualizando informações como:

https://market.decentraland.org/lands


• Nome do evento.

• Data e horário do evento.

• Evento Público ou Privado.

• Localização (as coordenadas da Land no mapa).

• Público (quantas pessoas estão presentes ou foram convidadas para o evento).

O token �MANA consiste indubitavelmente em uma oportunidade valiosa

para investidores que queiram diversificar seu portfólio e também para

usuários que queiram aumentar seu envolvimento com o projeto.

A moeda dentro e fora do jogo se chama �MANA, um token de utilidade que

pode ser utilizado no Marketplace para adquirir qualquer NFT ou Land. No ato de

qualquer compra no Marketplace, os tokens são queimados, tornando �MANA uma

criptomoeda deflacionária (e que, afinal, possui estoque limitado).

O token MANA pode ser comprado em diversas exchanges de criptomoedas

como Binance, Coinbase e Gemini, mas as Lands devem ser adquiridas no

Marketplace próprio do Decentraland.

Uma característica interessante é que, apesar de ser um token de utilidade,

possuir $MANA também dá direitos de governança, e seus portadores podem votar

em diversas decisões que contribuem para o desenvolvimento de variados

aspectos do jogo. Os proprietários de Lands também têm esse direito. O jogador

levanta uma questão e esta é colocada em votação para todos os holders e

proprietários em suas devidas categorias. As questões são das mais variadas, tais

como:

•  Propostas e ideias para adicionar ou retirar conteúdo do jogo

•  Citação de nicks ofensivos e/ou banimento de players

•  Definição dos tipos de itens que serão aceitos e/ou permitidos no metaverso

•  Proposição e seleção de eventos e experiências a serem adicionados no jogo



Grandes grupos de investidores institucionais e fundos de capital

lideram o investimento no projeto, que já colheu quantias significativas em

diversas rodadas de arrecadação.

Nos quatro rounds de lançamento do seu token, Decentraland arrecadou o

equivalente a $25,5 milhões de dólares. Dentre seus investidores, estão Animoca

Brands e Boost VC.

Atualmente o título possui o segundo maior valor de mercado de jogos

cripto no segmento de metaverso, avaliado em mais de $1,8 bilhões de dólares, ao

lado de tokens como APE (do metaverso Otherside, de BAYC) e SAND (The

Sandbox).

Em novembro de 2021, Decentraland registrou um pico de 57,64 bilhões

de dólares em movimentações financeiras num período de 24h, momento em

que o token �MANA atingiu mais de �7 bilhões em capitalização de mercado.

Outros renomados parceiros e investidores do projeto são Grayscale, a

lenda da NBA Stephen Curry, Southerby’s, CoinGecko, Coinbase, Barry Bosses, J.P.

Morgan e Samsung.

O jogo também vem servindo de palco para grandes eventos, como em

março de 2022, quando o Metaverse Fashion Week, produzido pela brasileira

Giovanna Graziozi, contou com a presença de mais de 30 marcas de luxo, inclusive

as grifes Dolce & Gabanna, Tommy Hilfiger e Paco Rabanne. Recentemente o

rapper Jason Derulo lançou seu novo clipe em um evento em que reproduzia no

metaverso a mansão onde foram feitas as gravações.

Um dos aspectos interessantes do Decentraland é seu foco na

descentralização. A comunidade de jogadores controla a terra, os ativos

digitais e os desenvolvimentos do jogo através de uma DAO, Organização

Autônoma Descentralizada.



Ao contrário de outros mundos virtuais, o Decentraland não é controlado

por uma entidade centralizada e sim pelos holders de tokens MANA, de Lands

(terrenos) e Estates (conjuntos de terrenos), através da Decentraland DAO, que foi

criada usando a tecnologia da aplicação descentralizada Aragon e utiliza um

agente que pode interagir com contratos inteligentes Ethereum. .

Qualquer pessoa que seja detentora de MANA ou possui LAND pode criar e

votar em propostas. O Decentraland DAO é executado na solução de DAO software

“Aragon”. Estes são alguns exemplos de propostas que podem ser criadas para

serem votadas pela comunidade:

• Adicionar atualizações aos contratos inteligentes de LAND ou Estates.

• Adicionar um novo POI ao mapa descentralizado.

• Adicionar um novo servidor Catalyst.

• Adicionar listas de negação de nomes emitidos no contrato Decentraland Names.

• Adicionar um nome de rua em Decentraland.

• Executar qualquer transação de contrato inteligente Ethereum em nome da DAO.

• Criar uma enquete na comunidade.

• Substituir membros do SAB.

• Alterar o poder de voto das diferentes fontes de energia do sistema.

A DAO permite que os detentores de token votem diretamente nas políticas

organizacionais do jogo, permitindo que os jogadores tenham controle direto sobre

as regras do mundo online.

Esse mecanismo afeta tudo, desde os tipos de itens permitidos até os

investimentos para o tesouro do DAO. Além de trocar itens e propriedades, os

jogadores podem preencher seu espaço pessoal com jogos, atividades e obras de

arte para que outros possam interagir. Há também a opção de monetizar sua Land.

Cabe totalmente a cada jogador decidir o que fazer com seu enredo.

Para votar nas alterações propostas ao protocolo, você deve manter os

tokens e NFTs “encapsulados” (wrapped). Cada wMANA (wrapped mana) fornece a



você uma unidade de poder de voto, enquanto cada parcela de Land e cada Estate

fornecem 2.000 unidades de poder de voto.

Em Decentraland, “embrulhar” ou “encapsular” MANA se refere a trancá-lo

(ou colocá-lo em staking) na DAO, por um determinado período de tempo. Quando

você embrulha sua MANA, não pode mais gastá-la ou transferi-la.

Para usar tokens LAND e Estate na votação, você deve registrá-los na DAO,

mas isso não os bloqueia - você ainda pode usá-los normalmente quando

registrados.

Além da DAO, a Decentraland possui um Conselho Consultivo de Segurança

(SAB) que supervisiona a segurança dos contratos inteligentes da plataforma,

analisa propostas de governança e responde a relatórios de bugs.

O SAB é composto por cinco membros que são votados pela comunidade do

jogo e que tem a capacidade de atrasar ou rejeitar propostas de governança.

Decentraland é mais que um videogame, é uma tentativa de construir um

novo mundo, feito à imagem da descentralização e mimetizando diversos

aspectos do mundo real.

Pela primeira vez, você pode possuir o valor que cria nos mundos virtuais

que habita, e esse valor pode ser transferido diretamente para o mundo tangível,

seja explorando masmorras, montando quebra-cabeças, dirigindo carros de

corrida, construindo jogos ou produzindo itens e acessórios tokenizados no jogo.

Nesse contexto é importante ressaltar que a equipe de desenvolvedores de

Decentraland conta com os co-fundadores Ari Meilich e Esteban Ordano, que

deixaram seus cargos originais e agora atuam como consultores do projeto, por

meio da fundação Decentraland, uma vez que o funcionamento do protocolo já

acontece à encargo da sua DAO e do SAB.



Ari e Estaban agora concentram suas energias na Big Time Studios, uma

nova empresa de games (Big Time é um MMORPG de ação com NFTs

colecionáveis).

Decentraland abriu caminho para um tipo totalmente novo de metaverso

que tem como grande protagonista a liberdade de criação no mundo em que o

jogador está inserido.

A maneira de interagir com este mundo é o que o diferencia dos outros

títulos citados, os quais valorizam mais a ação, a estratégia, pou exploram

elementos de RPG, como desenvolvimento do personagem, níveis, criaturas para

combater, quests (missões) e uma história de plano de fundo com uma narrativa

pré-determinada, cada um à sua maneira.

Em Decentraland há um foco maior na interação social entre players. Apesar

de também possuir minigames em eventos ou lands criadas pelos usuários, o

principal escopo é a criação de um mundo digital, a construção e a interação da

comunidade, com lojas de NFTs, boates, cassinos, museus, shows, exposições e

eventos diversos.

Uma ferramenta que ajuda a mobilizar o mundo do game é a agenda de

eventos disponibilizada tanto no site quanto dentro do jogo. Há uma grande

variedade de eventos hospedados por celebridades e lojas de grandes marcas

vendendo seus produtos NFT’s.

As Lands já a algum tempo são negociadas por valores bastante elevados,

muitas vezes inacessíveis à pequenos investidores, e os próprios NFTs do jogo em

muitos casos tem um preço salgado, sobretudo por conta das taxas da rede

Ethereum.

É possível adquirir tokens e NFTs sem investimento através de eventos,

que podem sorteá-los ou oferecê-los como recompensa. Para isso, é preciso

estar de olho na agenda de eventos para acompanhar.



Outro ponto relevante diz respeito aos requisitos básicos da máquina para

rodar o jogo com fluidez. É necessário um PC relativamente potente para que não

jogue com travamentos e um baixo fps, quando o jogo é executado no browser.

No mais, Decentraland é uma oportunidade gratuita de viver o metaverso

com experiências próximas às de uma vida real, simulada ou replicada no mundo

digital, com inúmeras lojas, eventos, marcas e artistas populares, trazendo

visibilidade e experiências inovadoras para um número crescente de pessoas.

Gráfico do Token MANA (Decentraland). Fonte: coinmarketcap.com
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