


Rede (network) Immutable-X

Dispositivos PC

Gênero Free-to-play, Play-to-earn

Estilo MMORPG, Action, Sandbox

Status Alpha

NFT Yes

Site oficial https://embersword.com/

Twitter https://twitter.com/PlayEmberSword

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

Discord https://discord.com/invite/EmberSwo

rd

Telegram https://t.me/EmberSword

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

d/

Youtube https://www.youtube.com/channel

Medium https://medium.com/embersword

Belos gráficos e sucesso de pré-venda

Ember Sword é um projeto que tem gerado grande expectativa, o que pode

constatar-se pela rápida venda de seu primeiro supply de Lands
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Ember Sword é um MMORPG de ação, com uma pegada sandbox (mapas de

mundo aberto, no formato “caixa de areia”), que promove a livre exploração de

território, mecânicas de extração de recursos e criação de itens exclusivos.

O jogo vem sendo desenvolvido pela Bright Star Studios desde 2017 e conta

com alguns nomes expressivos na equipe de conselheiros, como Jens Hilgers, que

atua na indústria dos games desde ‘97 e é co-fundador da G2 Esports, e Rob Pardo,

designer de jogos da Blizzard como StarCraft, WoW e Warcraft III.

Concebido para ser free-to-play e play-to-earn, Ember Sword está em sua

primeira fase de testes, tendo passado recentemente pelo Pre-Alpha Test -

período de testes exclusivo para quem adquiriu alguma Land ou Badge na

pré-venda, dando um gostinho da jogabilidade e das possibilidades de exploração

do cenário.

Um fato que ilustra bem a expectativa que Ember Sword vem despertando

junto à sua comunidade de entusiastas é que o jogo teve todo seu suply de lands

esgotado em apenas 7 horas após seu primeiro lançamento.

Desde então, a equipe vem fazendo bonito e recompensando seus

apreensivos seguidores com previews de gameplay’s repletas de belos gráficos e

design bem trabalhado.

Um motor de desenvolvimento poderoso e um trabalho artístico bem

elaborado conferem um visual especial ao jogo

O game está alocado na rede Immutable-X, solução de segunda camada na

Ethereum e vem sendo desenvolvido com o auxílio da plataforma Unity Engine.

Ember Sword poderá ser jogado no PC ou através do Browser, porém, com

base na qualidade gráfica exibida pelo jogo nas visualizações prévias, há a

preocupação de que seja necessário um PC com um setup mais robusto.

Pensando na ampliação da acessibilidade, a equipe declarou que está

trabalhando por incansáveis horas, otimizando desde a base do código até os

recursos de arte, para viabilizar sua execução até pelo Browser.



Como qualquer bom MMORPG, haverá modo PvE através de Mob’s (NPC’s

que podem ser atacados) distribuídos pelo cenário para conclusão de quests e

também o modo PvP, onde os jogadores poderão batalhar uns contra os outros.

Além disso, no mapa do jogo existirão territórios destinados a cada um dos

modos de jogo e cada jogador poderá definir o status dos tipos de batalhas (pve ou

pvp) permitidos dentro se seu próprio território. Nesse sentido, cada dono de terra

terá o poder de escolher se será possível atacar outros jogadores em seu território

ou não.

Apesar do storytelling ainda não ter sido apresentado ao público, os detalhes

divulgados pela Publisher parecem fazer valer a expectativa da comunidade.

O jogo se passa na lua de Thanabus, que é dividida em quatro nações, e os

jogadores devem escolher uma delas como sua região natal assim que iniciem a

jornada. São elas:

● Solarwood

● Duskeron

● Sevrend

● Ediseau

Cada uma possui um bioma característico, dotado de especificidades e

distinções, sendo eles, respectivamente, bosque, deserto, selva e tundra.

A primeira nação apresentada foi a Solarwood, com seus vastos bosques,

que vem servindo de cenário para os testes iniciais de estresse e gameplay. Ao

longo de 2022 as outras regiões serão disponibilizadas, uma por vez.

Ainda não há uma história de plano de fundo definida, mas através do trailer

de apresentação de Solarwood, podemos notar a presença de personagens

marcantes que representarão cada nação, e, muito provavelmente, estarão como

NPCs dentro do jogo, fornecendo dicas e missões para os jogadores.



Ember Sword aposta numa forma autêntica de desenvolvimento de

personagem, fugindo do padrão de classes encontrado na maioria dos RPGs

Diferente de outros jogos MMORPG, Ember Sword não possui classes de

personagens. O progresso é baseado na evolução de Skills que vão do nível 0 à 100

e são evoluídas individualmente, à medida que se utiliza cada função.

Inicialmente estão previstas 16 skills (habilidades) diferentes para o game,

que variam entre as diversas funções que podem ser executadas no jogo:

● Mineração

● Pescaria

● Colheita

● Tecelagem

● Gastronomia

● Forja de armas e armaduras

● Ataque corpo-a-corpo

Outras skills serão anunciadas com o desenvolver do jogo. Quanto maior o

nível da skill, melhor será o desempenho do personagem na função específica.

A evolução da mecânica de combate nos remete à The Elder Scrolls, onde o

player evolui seu combate baseado na arma em que está utilizando. Em qualquer

momento do jogo o player pode trocar de arma, aperfeiçoar uma ou mais armas

diferentes. Vai da escolha de cada um.

A gameplay pode seguir vários caminhos, tanto no PvE quanto no PvP e, em

cada nação, há três tipos de zonas de território com funcionalidades únicas:

● Kingship: A zona Kingship será estritamente uma zona de PvE, focada

na coleta de recursos, combate com monstros, NPCs, quests e etc.

Essas áreas serão controladas pela comunidade através das suas

Lands.



● Wilderness: será primordialmente uma zona PvE rica em recursos,

monstros e NPCs. Apesar de não ser o foco destas zonas, caso

encontre com players de outras nações dentro da Wilderness de sua

nação, é possível entrar em combate PvP.

● Outlaw: localizada no encontro dos limites territoriais de duas

nações diferentes e com zonas de combate PVP sem qualquer tipo de

restrição, será a zona mais perigosa dentre as três.

Pelo que se sabe, haverá tanto combates PvP quanto PvE nesta área,

além de recursos mais raros para serem coletados e monstros de

níveis mais altos enfrentados.

Apesar dos recursos atrativos, caso seja derrotado por outro player,

nesse território, o jogador perderá boa parte de seus equipamentos.

Em contrapartida, se conseguir se manter vivo, as recompensas

serão muito mais vantajosas.

Para quem não quiser se digladiar com monstros e outros players, a

experiência de jogo vai contemplar também outras atividades e linhas

narrativas.

A função Caravan Trading pode ainda ser utilizada por players que

dispensam o combate. Ela baseia-se na coleta de recursos e venda através de

caravanas lançadas nas Outlaw zones, como uma espécie de rota de mercadores.

Porém, vale destacar que, apesar de parecer uma opção segura, as

caravanas podem sofrer emboscadas de outros players e ter seus recursos

saqueados. Por isso, é preciso tomar cuidado com a proteção na hora de

transportar seus recursos.

Crie seus NFTs e tenha a chance de tê-los presentes dentro do jogo

através de votações realizadas pela comunidade



Os NFTs lançados inicialmente foram as Lands e Badges que deram acesso

antecipado aos testes iniciais do game. Existem quatro tipos de Lands disponíveis,

em ordem crescente de valor:

● Regular plot (1x1)

● Settlement (1x1)

● Town (2x2)

● City (4x4)

Cada Land oferece mais recursos que a outra, além de um título específico,

variando não apenas em relação aos seus tamanhos, mas nos tipos de recursos,

nas construções e nas possibilidades oferecidas em cada local.

Posteriormente, sabe-se que outros tipos de equipamentos, recursos e

itens colecionáveis também serão disponibilizados.

Exemplo de ocupação territorial. (Fonte: https://medium.com/embersword)

https://medium.com/embersword/the-vision-of-ember-sword-the-land-sale-1998be5e3fe5


Os equipamentos NFT que serão introduzidos vão desde skins, pets e

montarias, até armas e armaduras, dentre outros. Nenhum possui efeito de

melhoria nas habilidades do personagem. São todos apenas estéticos e limitados,

dando-lhes as características de itens e skins colecionáveis.

Estima-se que serão lançados novos itens mensalmente no jogo, podendo

tanto ser construídos pela própria comunidade, como adquiridos através de

batalhas e missões PvE e PvP dentro do jogo.

Após encerrar o mês, a publisher certifica que os itens jamais serão

reinseridos novamente dentro do jogo e só poderão ser adquiridos caso algum

player esteja vendendo no Marketplace, garantindo, além de propriedade e

originalidade, a escassez e a raridade dos ativos - o que, sem dúvida, já antecipa

uma preocupação criteriosa com o ecossistema financeiro.

Nesse aspecto, um ponto interessante é, justamente, o Artist Workshop,

ferramenta que dá a possibilidade dos players criarem itens para a coleção do

mês, onde os melhores serão votados pela comunidade e alguns - os melhores dos

melhores - formalmente incorporados ao jogo.

Com uma mecânica de registro de feitos, os equipamentos NFTs do game

serão exclusivos e únicos para cada jogador

Uma outra forma extremamente interessante de tornar seus itens

totalmente exclusivos é a mecânica que anexa uma história em cada um de seus

equipamentos. Por exemplo, caso a espada que seu personagem esteja utilizando

seja a primeira a matar um boss no jogo, esta façanha será registrada

permanentemente nela, tornando-a única.

Os equipamentos registram os grandes feitos dos jogadores quando

equipados. Em concomitante, a coleta de recursos para forja de equipamentos e

todas as ações representam habilidades que podem ser desenvolvidas ao longo do

jogo, mediante sua utilização repetida e cumulativa, trazendo valor para o tempo

aplicado no desenvolvimento dos personagens.

O início do game se baseará na coleta de recursos para forjar novos itens e



desenvolver cada vez mais as habilidades do personagem, de acordo com o

caminho que cada player quiser seguir, seja como um mercador, batalhando contra

outros players ou cumprindo missões PvE.

Os desenvolvedores também prometem entregar uma mecânica de combate

que depende apenas da habilidade de cada jogador, independente do equipamento

que estiver utilizando.

Segundo eles, será possível que um jogador sozinho consiga derrotar outros

três jogadores lutando contra ele, caso ele realmente prove a superioridade de

suas habilidades de batalha, através do desempenho no gameplay.

Isso é algo bem incomum em jogos RPG, onde há uma progressão de níveis

de equipamento que fazem toda a diferença na construção do personagem,

oferecendo melhorias das mais diversas.

Pré-venda de passe antecipado com rodadas de vendas de NFTs muito

bem sucedidas, Ember Sword chama a atenção do público antes mesmo de seu

lançamento

Apesar de o Token EMBER ainda não ter sido lançado, as Badges vendidas

para acessar o período de testes antecipados já foram vendidas, e poderão ser

trocadas por tokens após o lançamento.



Badges de acesso antecipado serão trocadas por tokens no mesmo valor de aquisição das

mesmas. (Fonte: https://medium.com/embersword/community-land)

O jogo oferecerá a oportunidade de renda passiva para donos de terrenos e

vai combinar free-to-play com a criação de NFTs e a configuração dos cenários por

parte da própria comunidade, prometendo valorizar o Skill Based Gameplay

(habilidade), o tempo e o comprometimento dedicado ao jogo pela comunidade.

Mesmo com poucas informações em torno do token, já podemos ter uma

previsão da expectativa sobre o jogo, como, por exemplo, o fato de que nas

primeiras rodadas de venda de Lands, foram disponibilizadas mais de 11 mil

unidades que foram esgotadas em poucas horas, com terrenos no valor de até

US$80 mil dólares.

O total de Lands que serão disponibilizadas é de 160 mil unidades, sendo 40

mil para cada uma das quatro nações do jogo.

Os ativos (NFTs) do projeto atualmente disponíveis no mercado secundário,

as Lands (terrenos) e as Badges (distintivos ou insígnias que garantem acesso

antecipado ao jogo e futuramente poderão ser trocadas por tokens EMBER) já

https://medium.com/embersword/community-land-sale-final-stage-335b0d1a0bfe


movimentaram cerca de 5.000 (cinco mil) ethereum no marketplace OpenSea,

estando também disponíveis do marketplace TokenTrove.

Entre os investidores do jogo, estão fundos como Galaxy Interactive, EOS VC

Fund, Night Ventures e Play Ventures. Além disso, a Bright Star Studios,

responsável pelo desenvolvimento do jogo, recebeu cerca de US$ 3 milhões de

dólares de investimento de nomes de peso do mercado (como a Bitkraft), e

anunciou que alguns destes vão atuar também como consultores do projeto,

oferecendo informações de grande valia para a equipe de desenvolvimento.

Dentre os principais consultores citados, foram anunciados nomes como

Rob Pardo (antigo Diretor Criativo da Blizzard), Dennis “Thresh” Fong (descrito

como o primeiro pro gamer), o influencer Dr DisRespect, Kevin Lin (cofundador do

Twitter), Ryan Wyatt (chefe da divisão Youtube Gaming) e muitos outros.

Ember Sword é um projeto que estava sendo desenvolvido desde 2017,

como um título tradicional e que, apenas mais recentemente, tornou-se um jogo

em blockchain com ativos transformados em NFTs.

O fato de ser um game com jogabilidade e qualidade gráfica altas e que pode

ser jogado no browser, constitui um ponto importante para agregar um maior

público, movimentando os servidores e popularizando o game.

Porém, por conta do longo e trabalhoso processo de produção do jogo, a

expectativa de testar a gameplay tornou-se tão alta para quem adquiriu uma Land

ou Badge, que, quando os testes foram finalmente liberados, houve uma reação de

grande frustração por parte de alguns primeiros apoiadores. Os desenvolvedores

ofereceram apenas poucos mecanismos de jogo, como uma básica exploração do

mapa, coleta de recursos limitada e forja de equipamentos, sem nenhum gostinho

a mais a respeito do gameplay de combate.



Alguns players sugeriram se tratar apenas de um teste de estresse do

servidor com um grande número de jogadores acessando o jogo simultaneamente.

Porém, mesmo com a equipe com pouca experiência no desenvolvimento de

games, há um time de Advisors de peso, o que elevou a expectativa da comunidade

para esse teste inicial.

Embora haja essa primeira frustração relatada por parte da comunidade - o

que, sem dúvida, deve ser percebido como uma primeira advertência -, Ember

Sword ainda se mantém como um jogo promissor e inovador e um dos títulos mais

aguardados do ano, entrando no grupo de jogos NFT que valorizam a gameplay e

habilidade do player independente de equipamentos ou investimentos.

Através de mecânicas interessantes e uma proposta de um jogo que incita o

desejo de qualquer amante do gênero passar horas na frente do PC evoluindo e

desenvolvendo seu personagem, explorando regiões, biomas e territórios, Ember

Sword tenta implementar uma proposta diferenciada dentro do segmento de

MMORPGs, focando no gameplay e acrescentando elementos sandbox (mapa de

mundo aberto) para criar uma vivência única.

Ember Sword Press Kit:

https://www.igdb.com/games/ember-sword/presskit

https://www.igdb.com/games/ember-sword/presskit
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