


Rede: Arbitrium

Dispositivo: PC, Mobile (Android, iOS).

Estilo: Free to Play, Play to Earn

Gênero: MMO, RTS, Base-builder

Status: Development

NFT: Yes

Website: https://www.mavia.com/

Whitepaper: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck_en.pdf

Discord: https://discord.com/invite/maviao�cial

Twitter: https://twitter.com/MaviaGame

Medium: https://medium.com/heroes-of-mavia

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

Heroes of Mavia, jogo em Blockchain com dinâmica de NFTs

e Play to Earn inspirado no sucesso Clash of Clans

Jogo MMO baseado em estratégia, similar ao Clash of Clans um jogo de sucesso
na Web 2 com mais de 500 milhões de downloads

Heroes of Mavia é um jogo MMO (Massive, Multiplayer, Online) no estilo Base

Builder RTS (Real-Time Strategy Game), similar a títulos como Age of Empires ou Warcraft,

e inspirado em jogos como Axie Infinity e Clash of Clans, onde os jogadores constroem sua

base e seus exércitos para defender seus territórios e atacar as bases inimigas existentes

no mapa, a fim de invadi-las, saqueá-las e ganhar recompensas nas batalhas realizadas

dentro do game, um dos grandes lançamentos aguardados para o de 2022 e prometidos
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como sendo de qualidade AAA (jogos de alta qualidade gráfica, focados na habilidade do

jogador, no desenvolvimento das mecânicas de jogabilidade e com orçamentos e níveis de

promoção e divulgação, estando entre os maiores lançamentos de ano em seu setor).

Desenvolvido na Arbitrum (blockchain de segunda camada na Ethereum) e com

suporte previsto para a rede BSC em um futuro próximo, o jogo trará versões com suporte

para PC, iOS e Android, garantindo maior acessibilidade a toda a comunidade.

Ambientado em uma ilha mágica chamada Mavia, que emergiu do mar após uma

misteriosa erupção submarina, cheia de terras precárias, criaturas únicas e riquezas

ainda não vistas por olhos humanos, o jogo traz mecânicas parecidas com Clash of

Clans

Em heroes of mavia, o jogador batalha pelo domínio territorial e por recursos como

madeira, ouro, petróleo e $RUBY, o token do jogo, criptomoeda destinada ao pagamento de

recompensas e que também possui diversas utilidades no ecossistema do jogo.

Neste mundo multijogador de ritmo acelerado, suas habilidades de gerenciamento

e tomada de decisão serão testadas à medida que você considera quais tecnologias,

edifícios e tropas você deve atualizar e planeja cuidadosamente quais deverão ser

empregadas para enganar outros comandantes e suas bases, trazendo uma complexa

mecânica de jogabilidade emocionante com recursos exclusivos e oportunidades de

monetização, garantidos para manter o desenvolvimento de combinações e estratégias de

guerra ilimitadas, que podem ser empregadas nos campos de batalha.

Inicialmente divulgado como um título “play to earn” em que seria necessário

possuir determinados ativos (ou NFTs do game) para acessar o jogo, em abril de 2022 a

equipe de Heroes of Mavia lançou uma nota sobre a atualização para um modelo “free to

play”, visando trazer benefícios como melhorias no matchmaking (níveis de combinação e

pareamento entre os jogadores), mais acessibilidade aos jogadores free, possibilidade de

se escalar a base de jogadores sem comprometer a economia do token $RUBY (que só

podem ser recebidos pelos jogador free através da participação em torneios) e mais

possibilidade de obtenção de receita.



O jogo conta com três tipos de NFTs que podem ser comercializados através do

mercado, a partir da utilização do token �MAVIA, sendo eles as Lands, os Heróis e as

Estátuas.

● As Lands tiveram um supply inicial de 10 mil unidades. Esse é o NFT essencial para

obter recompensas em $RUBY no jogo. É necessário que você tenha uma land para

construir a sua base e mesmo para quem não possui uma, o jogo disponibiliza

mecânicas de empréstimo e aluguel de Lands, criando oportunidades de

monetização aos proprietários de lands, que recebem taxas pelas transações

realizadas em seus territórios, e trazendo acessibilidade aos jogadores que não

possuem investimentos em NFTs.

● Os heróis são NFTs que possuem habilidades especiais. Cada base pode ter no

máximo quatro heróis, que podem ser evoluídos através do token $RUBY, a fim de

melhorar seus atributos base, sendo utilizados estrategicamente para conduzir

ataques e defesas nos territórios em que estão localizados. Esses heróis são

disponibilizados no decorrer da evolução do jogo, desempenhando um papel

importante no desenvolvimento da trajetória dos jogadores em Mavia, sendo os 4

primeiros deles totalmente gratuitos.

● As estátuas têm como funcionalidade atribuir recursos passivos à sua base, como

diminuição do tempo de recarga e aumento de produção de recursos. Assim como

os heróis, cada base poderá ser equipada com apenas quatro estátuas. À medida

que sua base se fortalece, o jogador pode lutar contra oponentes mais fortes,

trazendo assim oportunidade de recompensas maiores.

Já com relação ao desenho da economia (ou ao design do Tokenomics) do jogo,

Heroes of Mavia contará com um sistema dual de Tokens, que apresenta duas moedas

próprias: MAVIA e RUBY.

● $MAVIA é o token de governança, usado para comprar e vender NFTs, exercer

direitos de tomada de decisão na DAO e receber recompensas por staking. $MAVIA

não é um recurso no jogo e sim uma moeda para fazer movimentações de NFTs fora

do jogo, tendo supply de 250 milhões de tokens.



● $RUBY é a moeda de recompensa no jogo, que tem supply ilimitado e serve como

utilidade para melhorar NFTs e outros ativos. O token poderá ser retirado com uma

taxa de 20% e todo token $RUBY usado no jogo será queimado automaticamente.

A economia do token de governança $MAVIA tem uma divisão um pouco excessiva

em relação à quantidade de tokens oferecidos na venda privada (15%), reservados para a

equipe (22%) e para os consultores (3%), onde um total de 40% dos tokens ficarão em

posse desses grupos, o que pode ocasionar uma grande pressão de venda em

determinados momentos ao longo do percurso do projeto, trazendo a necessidade de se

desenvolver mecanismos de queima variados que possibilitem e estimulem o

investimento e o reinvestimento dos jogadores no projeto, para manter a sustentabilidade

do sistema e o equilíbrio entre as mecânicas inflacionárias e deflacionárias.

Heroes of Mavia conta com uma ampla gama de investidores e parceiros de

relevância como Animoca Brands, Binance Labs, Alameda Research, Crypto.com, Delphi

Digital, Bitkraft, Mechanism Capital e muitos outros.

A equipe conta com desenvolvedores majoritariamente do Vietnã, já há algum

tempo ativos no mercado. O COO do projeto, Nam Trương Hải, trabalhou por 6 anos na

empresa Gameloft como production manager, antes de passar a integrar a equipe de

Heroes Of Mavia, na posição de gestor das operações do projeto.

O jogo possui ainda comunidade grande, com cerca de 120 mil usuários em seu

twitter e 50 mil pessoas no discord (número expressivo para um jogo que ainda não foi

lançado), bastante ativos na participação e engajamento nestas redes. O projeto

desenvolvido com mecânicas e jogabilidade parecidas com Clash of Clans, tem um

potencial enorme para construir um jogo interessante e bem aceito pelo público, caso

Heroes of Mavia seja de fato capaz de estabelecer um diferencial próprio.

Além das questões relativas à custódia e delegação de NFTs, que possibilitam a

atuação de guilds, scholarships e a interação entre jogadores e investidores, Heroes of

Mavia é um jogo se mostra engajado em resolver problemas de economia presentes na

maioria dos títulos do segmento, trazendo algumas mecânicas para fazer o token $RUBY

circular (ou restringir a circulação) da moeda no jogo, como taxas para retirar o token e

queima automática de tokens usados dentro no ecossistema.

Por outro lado, o token de governança $MAVIA mostra um desequilíbrio na divisão,

onde 40% dos tokens estão destinados à equipe, consultores e venda privada, gerando



assim uma concentração de tokens alta nas mãos de um determinado grupo com

interesses parecidos, por isso, é preciso que os desenvolvedores estejam atentos ao

balanceamento e à sustentabilidade da economia.

A data oficial de lançamento de Heroes of Mavia ainda não foi anunciada. No

entanto, o roadmap inicialmente aponta o terceiro trimestre de 2022 como o momento

do lançamento da versão beta do jogo e o quarto trimestre (final de 2022) como a data

para o lançamento oficial do jogo.

Existem dezenas de dinâmicas de jogabilidade e recursos adicionais reservados

para futuras versões do jogo nas fases seguintes de implementação, como batalhas de

“Batalhas Apostas”, “Ligas” e “Campeonatos”. Também haverá ainda revelações de “heróis

e terrenos únicos e emocionantes” a cada temporada, garantindo muita novidade para os

interessados em participar de Heroes of Mavia.

As primeiras rodadas de vendas de ativos (NFTs) ocorreram no primeiro semestre e

a previsão é que o início dos testes com o acesso à versão Alpha do jogo se iniciem no

segundo semestre de 2022.

O token de governança $MAVIA foi lançado recentemente e o token de utilidade

$RUBY, que de fato inaugura o play to earn (ou as possiblidades de “jogar para ganhar”),

deverá ser lançado junto com a versão oficial do jogo (Mavia Global Launch, prevista para

o final do ano.

O time de desenvolvedores da Skrice Studio, responsável pelo projeto, é

bastante estruturado, com integrantes experientes e reconhecidos no mercado,

oriundos de diversas outras publishers e companhias do setor.

Mavia promete ser um jogo focado na jogabilidade e na habilidade dos jogadores,

prometendo recompensar o tempo e o esforço dedicados pelos jogadores ao ecossistema

de diversas formas.

Além do time é sólido, Mavia tem investidores relevantes e parcerias com algumas

das maiores guilds e organizações de esports do mundo, o que pode estimular o

desenvolvimento de um cenário competitivo capaz de engajar a comunidade do jogo, além



da proposta de se focar na jogabilidade, na variação das mecânicas de jogo e na qualidade

gráfica para atrair os jogadores.

Atualmente, os ativos do jogo já podem ser negociados no mercado secundário, em

marketplaces como OpenSea e Binance NFT (as Lands ou os terrenos virtuais de Heroes of

Mavia, por exemplo, já movimentaram mais de 4 mil Ethereum em volume total de

negociações nos últimos meses, desde o seu lançamento) e um marketplace próprio,

hospedado no website oficial do jogo, tem a sua inauguruação prevista ainda para o ano de

2022.

Portanto, aos entusiastas do estilo, curiosos, jogadores ou investidores

interessados, vale a pena ficar de olho nas novidades anunciadas pelo projeto Heroes of

Mavia, que promete ainda muitas outras surpresas e oportunidades para os próximos

meses, conforme avança o desenvolvimento do jogo rumo aos primeiros testes e às

primeiras fases de seu lançamento. Fique de olho e continue acompanhando tudo junto de

nós!
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