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Trading Card Game com muita nostalgia, grandes

referências e inserção na web3

Era7: Game of Truth traz um visual simples e belo, com a

oportunidade de farmar tokens (criptoativos e NFTs) sem gastar

nem um centavo em investimento
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Era7: Game of Truth é um trading-card game de estratégia, free-to-play e

play-to-earn, com uma mecânica de combate inovadora e um toque nostálgico dos

antigos flash games de browser.

Com suporte para Android, IOS e PC (tanto no App quanto direto no browser),

Era7 oferece partidas PvE e PvP de aproximadamente 3 minutos cada, em cinco

modalidades de jogo diferentes.

Grandes inspirações vindas dos desenvolvedores criaram a receita

certa para os amantes de TCG

Inspirado em jogos como Hearthstone e Magic: The Gathering, o enredo de

Era7 gira em torno de 7 raças, habitantes do “Continent of Truth”:

● Empire of Light

● Roughrock Weald

● Zen Valley

● Pirate Bay

● Academy of Misteria

● Inferno

● Frozen Necropolis

O player seria o “Summoner”, responsável por fazer um pacto com os seres

mais poderosos de cada raça, representados pelas “Master Cards”, e assim invocar

criaturas e habilidades (cartas) para batalhar no coração do continente e

conquistar o título de “King of Truth”.

Mais de 1000 cartas distribuídas por 7 raças diferentes tornam Era7 um

jogo dinâmico e imprevisível, com mecânicas de jogo bastante variadas



Todas as 7 raças disponíveis para se jogar possuem as “Master Cards”, que

seriam os heróis específicos de cada raça, com diferentes níveis de raridade.

Elas são cartas não jogáveis mas oferecem vantagens para quem as possuir,

como, por exemplo, aumentar o HP máximo do player ao iniciar uma partida, além

de serem capazes de invocar determinado número específico de cartas novas e

permanentes para o player.

Cada deck é composto por 30 battle cards de até duas raças diferentes e

deve-se tentar fazer as combinações mais efetivas possíveis em cada baralho,

para conseguir o melhor desempenho durante as partidas.

No modo de jogo “Quick Match”, é possível desbloquear as primeiras cartas

gratuitas para quem quer jogar sem investimento inicial.

Da mesma forma que as Master Cards, as Battle Cards possuem diferentes

níveis de raridade: comum, raro, épico e lendário.

As comuns são as cartas gratuitas. Já as outras podem ser invocadas pelas

Master Cards ou compradas diretamente no Marketplace do jogo.

Assim como em Magic: The Gathering, Era7 traz diferentes classes de cartas

entre suas Battle Cards, como as cartas de criatura, com pontos de ataque e HP, as

magias instantâneas, que podem causar dano diretamente no HP das criaturas

adversárias ou oferecer um adicional de ataque ou de HP nas criaturas do próprio

player, e ainda, cartas que adicionam habilidades únicas às criatura escolhida.

Variedade de modos de jogo e opções de batalhar contra jogadores

ou contra o sistema (a máquina), tornam era7 um jogo capaz de agradar

diferentes perfis de jogadores, dos mais casuais aos mais competitivos

Atualmente Era7 dispõe de 5 modalidades de jogo diferentes, sendo três

modos de jogo PvP (player versus player, ou seja, batalhas contra outros



jogadores) e dois PvE (player versus environment ou jogador contra o sistema).

● PvP:

○ Quick Match: é o único modo jogável para quem acabou de começar.

É através dele que são desbloqueados os outros modos de jogo e as

primeiras cartas gratuitas para compor seu deck, na medida em que o

jogador avança e sobe de nível.

○ Rank Match: é onde acontecem as partidas competitivas, primeira

forma de adquirir o Token do jogo como recompensa.

○ Brawl Tavern: neste modo, os jogadores disputam uma batalha

fazendo apostas com o Token de governança do jogo, a moda $ERA. É

possível criar uma sala com o número de tokens que você quer

apostar e esperar alguém te desafiar, ou entrar em alguma sala já

criada e desafiar o jogador que a criou.

● PvE:

○ Campaign: modo onde é possível desbloquear mais cartas gratuitas a

cada desafio (algumas iguais às já adquiridas no modo Quick Match e

outras novas)

○ Valiant Expedition: é o modo expedição, onde os players enfrentam

inúmeros desafios para receber recompensas em tokens e evoluir no

jogo, progredindo na história de Era7.

Com bases estruturais tradicionais de TCG, Era7 inova na gameplay com

um formato diferenciado e único de campo de batalha



Print de uma gameplay. (Fonte: Acervo pessoal)

A gameplay consiste em um campo de batalha com 9 espaços divididos em

duas malhas de 3x3 para cada jogador, posicionadas frente a frente.

Cada jogador inicia o turno com 4 cartas na mão sacadas aleatoriamente do

deck escolhido e a cada novo turno saca mais uma carta.

Cada carta tem um custo “X” de mana para ser invocada. Cada player inicia a

partida com 2 manas e, a cada novo turno, as manas são regeneradas com a adição

de mais 1 por turno, não cumulativas.

Ou seja, mesmo que não gaste nenhuma mana em um turno, a quantidade

será sempre a mesma na sequência de turnos.

Conheça as melhores estratégias para otimizar a sua performance

e obter um bom desempenho no jogo



Há duas formas de se conseguir mana extra durante a partida. Uma delas é

com habilidade de carta criatura que, enquanto estiver no campo de batalha,

adiciona mais 1 mana  no início de cada turno.

Outra forma é sacrificando uma carta da mão, estratégia que é arriscada,

mas pode ser muito útil se bem utilizada. É possível sacrificar apenas uma carta

por turno.

Com as cartas posicionadas no campo de batalha, ao passar de cada turno,

as criaturas se enfrentam. Cada linha do campo de batalha é uma frente de

batalha.

A linha superior se enfrenta primeiro, depois a do meio e então a inferior,

um espaço de cada vez simultaneamente com as cartas do jogador adversário, da

frente pra trás. Caso não haja uma criatura do lado oposto, o jogador é atingido no

seu HP.

A estratégia básica de jogo consiste em obter vantagem numérica de

criaturas do seu lado, aliando posicionamento no campo de batalha, habilidades

específicas das cartas e, principalmente, anulando a estratégia de ataque do

player adversário.

O objetivo consiste em reduzir o HP do adversário a 0. No final do limite de

turnos, vence quem tiver mais HP ao final da partida.

Free-to-play com possibilidade de renda passiva e modalidades

Play to Earn, onde é possível ganhar tokens vencendo seus adversários

Era7 tem um sistema dual de tokens, ou seja, uma economia composta por

dois Tokens nativos do jogo: ERA e GOT

• $ERA é um token de governança, que tem como principais funcionalidades, a sua

utilização no Marketplace do jogo, onde é possível comprar e vender NFT’s (como

cartas), e ainda, a obtenção de direitos de comunidade, com participação na

governança e possibilidade de votação e influência em tomadas de decisões

estratégicas relacionadas ao desenvolvimento do projeto.



A moeda pode ser adquirida tanto via compra em exchanges diversas, quanto

através das recompensas conquistadas dentro do jogo.

• $GOT é um token de recompensa, sendo mais comum dentro do jogo. Pode ser

utilizado para renovar as invocações de cartas novas, vindas das Master Cards, ou

para a função “Synthesizing”, que funde cartas iguais com mesmo nível e raridade

para aumentar o seu nível de ataque e defesa, aumentando consequentemente seu

valor no marketplace.

Dentro do Marketplace, existe ainda uma forma de se adquirir tokens $ERA

de forma passiva. É o “Mining Camp”. Para isso basta possuir cartas de nível raro

ou superior e deixá-las na mina, minerando tokens (como se fosse um tipo de

staking, realizado com as cartas ou NFTs, os ativos do jogo).

Cada carta possui uma quantidade de “Hash Power” própria, unidade que

mede a eficiência de coleta de token. Por exemplo, uma carta com 100 Hash Power

tem a capacidade de minerar 0,1724 tokens ERA por dia.

Um ponto que chama a atenção no Era7 é o grande número de cartas. São

cerca de 1000 cartas disponíveis, o que possibilita uma infinidade de combinações

e decks muito versáteis, tornando o jogo extremamente competitivo nas partidas

PvP.



Saiba mais sobre as oportunidades disponíveis em Era7 e as diferentes

possibilidades do jogo

Como qualquer jogo free-to-play, jogar sem investir em NFT’s causa uma

grande desvantagem durante as partidas PvP. Então é necessário ter paciência e

muita determinação para farmar tokens suficientes até obter um lucro relevante,

ou para conseguir comprar as Master Cards de outros jogadores no Marketplace

do jogo, o que pode levar algum tempo.

Era7: Game of Truth é um jogo divertido, com um gameplay dinâmico e visual

simples e bonito.

Sendo assim, tratando-se de um jogo free-to-play, é possível ainda jogar

casualmente, sem se preocupar com lucros ou compromissos.

Sua variedade de modos e a grande quantidade de cartas não deixam o jogo

repetitivo e monótono, além da possibilidade de muitas combinações de cartas

traz uma grande diversidade de estratégias in-game para serem exploradas,

podendo surpreender o adversário a cada partida.

O token de governança $ERA chegou a atingir, em maio de 2022, uma

capitalização de mercado total de cerca de $25 milhões de dólares, com um

volume de movimentação financeira diária que esteve por volta de US$2 milhões, e

atualmente possui cerca de 19,5 mil holders.

O jogo já teve mais de 100 mil downloads nas lojas de aplicativos e

movimentou mais de 200 mil dólares em seu marketplace nos últimos 30 dias

(agosto). Portanto, seja como investidor, jogador competitivo ou jogador casual,

Era 7 pode ser uma boa opção e uma nova alternativa para pessoas com interesse

em jogos de carta, em geral, buscando conhecer um novo título interessante e

divertido.



Gráfico token Era7, desde seu lançamento. (Fonte: coinmarketcap.com/era-token/)

https://coinmarketcap.com/currencies/era-token/
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