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Genopets: Jogo move-to-earn desenvolvido dentro da rede

Solana promete recompensar os jogadores por manter um

estilo de vida saudável.

Pioneiro na proposição do conceito de move-to-earn, Genopets propõe unir vida
saudável com aspectos econômicos de blockchain, rentabilizando seus players

por suas atividades e movimentações no mundo real.

Genopets é o primeiro MMORPG move-to-earn e free-to-play a ser lançado,

incentivando a adoção e a manutenção de um estilo de vida saudável junto da

possibilidade de se obter rendimentos, a partir de suas atividades físicas e da
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movimentação dos jogadores na vida real, uma proposta inovadora no mundo dos jogos

em blockchain, que se utilizam de NFTs para garantir a propriedade dos jogadores sobre os

ativos do jogo.

Inspirado em jogos com mecânicas do tipo “Nursing” (como os famosos

Tamagotchis), “RPG Battle” (como Pokemon Go) ou “Farm & Craft” (como Animal Crossing

ou clássicos como Harvest Moon e Colheita Feliz), Genopets integra todas estas funções à

seus mecanismos de Move-toEarn (M2E), onde as recompensas são obtidas de acordo

com a movimentação física dos jogadores, ao longo de seu dia a dia.

Além de estimular a prática de atividades saudáveis, o projeto também pontua em

conservação, por ser hospedado na blockchain Solana, considerada a rede de menor gasto

energético em suas transações.

Em sua versão Closed Beta, recentemente lançada (em Agosto de 2022), os

jogadores poderão criar e evoluir seus personagens, acumulando pontos de energia no

jogo, que são equivalentes a passos na vida real, realizando ainda processos como:

• Alchemy (usar cristais refinados para criar itens diversos ou recarregar habitats).

• Terraform (criar novos habitats utilizando sementes, cristais refinados e tokens $KI).

• Refine (refinar cristais, que poderão ser utilizados para criar ou recarregar itens e

habitats).

• Harverst (coletar tokens $KI e outros tipos de itens e recursos a partir das ações do jogo).

Devido à necessidade de calcular os passos e as atividades diárias dos jogadores,

Genopets conta com suporte apenas para dispositivos móveis, afinal, os smartphones são,

até o momento, os principais dispositivos responsáveis por auxiliar nesse mapeamento da

atividade física dos participantes.

A criação dos avatares digitais, personagens do jogo, se dará junto de uma

progressiva codificação de dados físicos, psicográficos e de personalidade dos jogadores,

tornando cada Genopet único.

Convoque seu pet e atribua características únicas a ele, construindo a

sua própria jornada no Genoverso, a partir de suas decisões e de suas

atividades.



O jogo se inicia ao invocar o seu Genopet, uma espécie de familiar digital único, que

fica com você pelo resto da vida (ou até que você o venda, na forma de um NFT). Você

modela a sua jornada através de suas decisões no jogo e de suas ações no mundo real,

ganhando tokens e pontos de experiência para evoluir seu pet enquanto joga.

Suas ações em cada uma dessas etapas, moldam as habilidades, capacidades, as

funções e a aparência do seu personagem.

Através dos Habitats, será possível farmar ou produzir e gerar ativos do jogo, na

forma de tokens fungíveis, semi-fungíveis e não fungíveis como Cristais, Sementes e

tokens $KI, itens que podem tanto ser utilizados para criar novos Habitats, quanto ser

comercializados no mercado ou utilizados para a obtenção de renda passiva e ativa

através das operações do jogo.

Entre os ativos que estarão disponíveis na forma de NFTs, podendo tanto ser

utilizados para jogar e realizar funções dentro do jogo, quanto ser livremente comprados e

vendidos para outros jogadores, portanto, estão:

• Os personagens (os Pets ou Genopets).

• Os Habitats (são como as Lands ou os Terrenos do jogo).

• Os Cristais (que podem ser refinados e utilizados para revitalizar/recarregar os habitats).

• As Sementes (as Terraform Seeds, utilizadas para se produzir novos Habitats)

Um ponto importante a se observar, portanto, é que os habitats, quando sem

utilização, entram em um processo de decadência que os torna improdutivos,

permanecendo no estado de dormência até que passem pelo processo de ressurreição

(para o qual é necessário, além dos cristais, pagar um custo em tokens $KI).

Os habitats do game são constituídos por um dos seguintes elementos: Fogo, Terra,

Meta, Água, Madeira.

Futuramente, novos modos de jogo serão introduzidos e, além de caminhar para

trocar passos por pontos de energia, você poderá desafiar seus amigos em batalhas no

modo PVP, apostando tokens para potencializar seus ganhos.



Além disso, também será possível ir em busca de outras aventuras, como quests e

missões (individuais ou em grupo) a fim de encontrar itens raros e colecionáveis,

desenvolver habilidades especiais ou evoluir e aprimorar os status de seu pet.

Da mesma forma, além de atividades físicas simples (como a caminhada), outras

possibilidades serão introduzidas no universo de Genopets, atividades como, por exemplo,

jogos e mini-games que desafiam suas habilidades cognitivas e motoras, ou a sua

capacidade de memorização.

A economia do projeto possui um sistema composto por dois tipos de

tokens: conheça as moedas �GENE e �KI

• $GENE é o token de governança do metaverso de genopets, ativo que, atualmente, tem

como funções a geração de novos habitats, a evolução dos habitats, e a realização de

operações de Staking. No futuro novos itens, possibilidades e funções de governança

(como poder de voto em decisões sobre o futuro do Genoverso) serão introduzidas.

• $KI é o token de utilidade do metaverso de Genopets. Lançado recentemente, o ativo tem

como funções já estabelecidas o refinamento de cristais, a evolução do nível dos habitats

e a geração de novos habitats, sendo ainda a principal forma de recompensar ou

remunerar os jogadores, que podem comercializar livremente seus tokens no mercado.

Gráfico do Token KI (Genopets). Fonte: coinmarketcap.com. Data 02/08



Entre os pioneiros na proposição do conceito de “Move to Earn”, os

desenvolvedores de Genopets afirmam ter observado e aprendido muito com o “primeiro

ciclo do play to earn” e com os jogos que se desenvolveram ao longo de 2021 e de 2022

(como Axie Infinity ou Stepn), dizendo-se determinados a criar um jogo em que a

propriedade dos ativos seja verdadeiramente dos jogadores, e um formato de economia

realmente aberta, orientada no sentido de valorizar a sua comunidade global de

jogadores.

Segundo eles “para construir uma economia GameFi que possa integrar milhões de

jogadores à Web3 e resistir ao teste do tempo, um jogo precisa fornecer experiências

significativas, agradáveis   e interativas para seus jogadores. Um jogo divertido é um jogo

que as pessoas desejam, e uma economia forte é aquela em que as pessoas fazem

transações; GameFi precisa abranger ambos os conceitos”.

Nas primeiras 48 horas de seu lançamento Beta, o jogo acumulou mais de 20 mil

downloads nas lojas de aplicativos, cerca de mil habitats mintados (criados) e mais de

2500 habitats evoluídos (do Tier 1 para os Tiers 2 e 3).

Atualmente, existem menos de 40 mil NFTs de habitats no jogo, entre Habitats de

Guilds (cerca de 30 mil), Habitats Genesis (cerca de 5 mil) e habitats comuns,criados pelos

jogadores.

Como cada jogador pode jogar com até 3 habitats, vale lembrar que a base de

jogadores utilizando estes NFTs para produzir os tokens de recompensa do jogo ($KI) pode

estar ainda limitada a menos de 15 mil usuários, podendo expandir-se rapidamente nos

próximos dias.

No entanto, cabe mencionarmos também que o número e a entrada de novos

usuários no jogo é controlada diariamente, através da emissão de Códigos de Registro de

novos jogadores em números limitados e controlados pela equipe do projeto, que

atualmente conta com mais de 300 mil pessoas inscritas em sua “waitlist”, registradas na

lista de espera, aguardando para poder testar e participar do projeto.

Da mesma forma, o token de governança do projeto, $GENE, movimentou mais de



$60 milhões de dólares nestes primeiros dois dias, o dobro do valor de sua capitalização

de mercado total, atualmente por volta dos US$33 milhões de dólares, enquanto o token

de utilidade, $KI, recentemente lançado, chegou a ultrapassar o valor de US$0,30 cents.

Está pagando! A partir dessa semana (Agosto de 2022), os jogadores que

possuem habitats vão então começar a produzir os seus tokens �KI, que poderão ser

sacados pela primeira vez a partir dos 7 primeiros dias do lançamento da versão beta

do jogo.

Como sabemos, com um habitat de Tier 1 cada jogador pode produzir até 30 tokens

$KI diariamente, enquanto o Tier 2 permite a produção de até 50 Tokens diários, chegando

a até 70 moedas por dia no Tier 3 (fora os cristais e sementes).

Sendo Genopets um jogo gratuito (free to play), qualquer pessoa pode receber um

Pet para começar a andar, nutrir, brincar e lutar, tudo alimentado por seus passos,

trocando tempo e movimento na vida real por pontos de energia e ativos de valor

econômico direto, que fazem parte da economia do jogo e podem ser então livremente

revendidos no mercado de criptomoedas (através de exchanges centralizadas e

descentralizadas).

Sim, você pode ganhar tokens por seus passos, mas isso é apenas o começo em

Genopets. Os habitats abrem uma variedade de oportunidades para criar valor no jogo ao

refinar, alquimizar e terraformar ativos que você pode trocar com outros jogadores, ou

usar para aprimorar seu personagem, acumulando pontos de experiência que podem ser

utilizados para evoluir, batalhar e explorar o Genoverso com seu Genopet.

No entanto, os jogadores que optarem por participar da versão gratuita do jogo,

apenas podem monetizar dessa forma: evoluindo seus personagens, aumentando seus

pets de nível, para então revendê-los no mercado de NFTs, para outros jogadores

interessados. Apenas os jogadores acessando Habitats poderão produzir diariamente os

tokens $KI e os outros ativos do jogo, participando do ciclo econômico completo de

Genopets



.

A criação ou mint do genopet é gratuita e as características únicas dele são

traçadas a partir de um questionário preenchido pelo jogador ao se cadastrar no jogo. a

cada 7 levels o genopet atinge um novo estágio evolutivo mudando de tamanho, peso

,aparência e habilidades de batalha (no futuro modo PvP)

Equipe com vasta experiência e parcerias com grandes nomes do

setor, como Animoca Brands e Alameda Research

O CEO Albert Chen possui mais de 10 anos de experiência em marketing digital

como dono de empresas online, 10 anos de experiência em programação, sendo 4 deles

com foco em blockchain.

Benjamin Tse, o CPO de Genopets, tem mais de 15 anos de experiência em

experiência de usuário (UX), interface de uso (UI) e criação de marcas, sendo 6 deles com

foco em blockchain. Ele é ganhador do EOS hackathon de 2018.

Jay Chang (MKT e PM) possui mais de 10 anos de experiência com gerenciamento

de produtos e marketing digital, sendo os últimos 3 deles focados em blockchain.



O projeto conta com muitas Guilds parceiras e vários investidores de grande

influência no mercado, tais como Animoca Brands, Alameda Research, Pantera Capital, e

Konvoy Ventures, dentre outros, como Kevin Lin, cofundador da Twitch, tendo arrecadado

mais de US$ 8 milhões de dólares em suas primeiras rodadas de investimento.

As guildas são partes fundamentais do ecossistema dos jogos NFT, de modo que

parcerias com estas associações de jogadores são essenciais para a estruturação de um

projeto de grande porte.

Além de jogar gratuitamente ou de investir para comprar NFTs de Habitats, os

jogadores possuem assim uma terceira opção, que é a participação através das Guilds,

associações de jogadores e investidores que reúnem pessoas diversas, interessadas em

cooperar para participar do projeto de maneira colaborativa (cada um a sua forma, uns

investindo tempo, outros dinheiro, tudo controlado e monitorado pela gestão de ativos, de

jogadores, de rendimento e de performance, comandada pelas operações das Guilds).

Nesse formato de operação, os lucros propiciados pelo jogo são divididos

entre jogadores e investidores, que se integram através das Guilds para

compartilhar conhecimento, construir estratégias de jogo e otimizar seus

resultados e oportunidades.

Se os jogos play-to-earn já fazem sucesso entre os gamers, agora, essa nova

modalidade gera entusiasmo até nos jogadores mais casuais. O conceito move-to-earn

chegou para tirar todo mundo de casa! Para ganhar dinheiro, você precisa se mexer.

Seu smartphone ou smartwatch vai estar ligado ao seu jogo e toda a sua

movimentação vai fazer com que você receba recompensas. É a hora de deixar o

sedentarismo de lado e se divertir fora de casa.

Criado na rede blockchain da Solana, Genopets propôs uma missão ousada: mudar

o estilo de vida dos gamers. Sair da cadeira e caminhar com os cachorros ou dar uma

corrida à noite nunca foi tão prazeroso.



Todos os passos que você der serão registrados pelos dispositivos móveis que

você costuma utilizar e, ao serem contabilizados e covnertidos, podem te render

dinheiro na vida real.

Na primeira pré-venda dos tokens $GENE (ICO, a oferta inicial), foram

disponibilizados 100 milhões de tokens ao preço de $0,80 cents, o menor valor de

negociação (ATL) da moeda já registrado. Já em sua sua máxima histórica (ATH), o token

$GENE atingiu o valor de US$ 37,80, acumulando uma valorização de 4800% em sua

trajetória histórica, ou de mais de 900% (de seu valor inicial para seu valor atual).

Gráfico do Token GENE (Genopets). Fonte: coinmarketcap.com. Data 26/07

Ao andar com o app do jogo baixado e ativo, você acumula Steps ou “passos”, que

ao fim do dia podem ser convertidos para “energia”, recurso que pode ser acumulada (ao

contrário dos passos, que se perdem após 24 horas).

Essa conversão durante os primeiros 1000 passos ocorre em proporção 1:1 e depois

dos 1000 passos a proporção muda reduzindo o rendimento dos steps, portanto, quanto

maior o level do seu genopets, mais passos são necessários para obter uma mesma

quantidade de energia.

Essa redução se aplica a cada 1000 passos, tornando-se progressivamente maior.

Consequentemente, o impacto positivo de ter um Genopet de level alto também aumenta.



A energia obtida, por sua vez, pode tanto ser transformada em experiência, quanto

trocada por tokens $KI (no caso da conversão em $KI, ela ocorre na proporção 50:1 ou seja,

são necessárias 50 energias para gerar 1 $KI).

Já a Experiência (ou XP) é o que permite que seu Genopet suba de nível. Assim, você

deve optar entre converter a energia para os tokens de recompensa ($KI), ou utilizá-la

para evoluir o seu personagem.

Esse processo de conversão (energia:XP) é sempre 1:1 e pode ocorrer mesmo sem

um habitat. A quantia de XP necessária por level vai aumentando de maneira exponencial

tornando uma tarefa árdua e longa evoluir seu Genopets, o que pode ter uma importância

em potencial para futuro, com a implementação das batalhas entre Genopets, onde o level

do personagem poderá ganhar destaque e valorização.

Genopets é um jogo RPG de multijogadores on-line (MMORPG), com criaturas

mágicas que devem ser descobertas, controladas e evoluídas. Sucesso entre os gamers

brasileiros, os jogos casuais e de smartphone são uma parcela significativa do mercado e,

ao que tudo indica, Genopets, seguindo essa premissa, pode fazer muito barulho. Portanto,

fiique ligado em todas as novidades aqui na Dux, e acompanhe tudo junto de nós!

Para saber mais e concorrer a vagas de scholarship para jogar e ganhar,

participando gratuitamente do projeto, entre no servidor de Discord da Dux, a maior

comunidade brasileira sobre o game, também entre as maiores guildas do mundo.

https://discord.gg/duxclan

Link para o formulário de inscrição:

https://forms.gle/ZYGc6wBTRPtGPGUH9

Genopets Media Kit:
https://genopets.notion.site/Genopets-Media-Kit-09dddfbe7e244f99ac10c4d5d5d2ce
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