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Site Oficial https://ninokuni.netmarble.com/pt

Whitepaper Não disponibilizado (

https://forum.netmarble.com/enngb_en/list/6/1 )

Discord https://discord.com/invite/ninokuni-o�cial

Medium Não disponibilizado no site oficial

Twitter https://twitter.com/ninokuni_global

Rede Klaytn

Dispositivo Mobile (Android, iOS), PC (Browser)

Estilo Free-to-play e Play-to-earn

Gênero MMORPG

Status Beta

NFT? No (to be implemented)

Conheça o mundo de aventuras de Ni No Kuni: Cross Worlds

Faça parte do mundo criado

pelo renomado estúdio Ghibli, referência mundial em design e produção de

animes

Ni No Kuni é um jogo play-to-earn do estilo MMORPG em que a missão do

jogo é a reconstrução do reino que foi saqueado por inimigos para salvar dois

mundos que estão conectados. Além dos personagens principais, o jogo conta com

os familiares que são seres místicos e amigos leais que possuem características

peculiares para ajudar nas batalhas.

A desenvolvedora do jogo Ni No Kuni é a Netmarble a maior desenvolvedora

de jogos da Coreia do Sul em parceria com a Level-5 criadora da série que também

lançou outras versões do jogo em conjunto com a Nintendo. Os gráficos do jogo
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são inspirados em animes e são feitos pelo estúdio Ghibli, que também realizou o

gráfico de filmes famosos como a Viagem de Chihiro. O download do jogo está

disponível para dispositivos Android, Apple e computadores. Como o jogo já é

reconhecido e criado por companhias de grande sucesso, não foram encontradas

informações sobre investidores externos no projeto.

Ni No Kuni é protagonizado por cinco personagens distintos: a Engenheira, o
Destruidor, o Espadachim, a Bruxa e o Arqueiro.

Cada um desses cinco personagens possui habilidades e personalidades

bastante diferentes:

1. A engenheira, ou adorável atiradora como os desenvolvedores a

apelidaram, é uma especialista em toda sorte de armamentos e

armas de fogo. Além disso, possui como diferencial o poder de curar

os amigos durante as batalhas.

2. O Destruidor, ou guerreiro gigante como é gentilmente conhecido,

utiliza um martelo nada discreto para derrubar seus inimigos. Esse

personagem é um amigo fiel para seus aliados e, em contrapartida,

um oponente sem piedade com seus inimigos.

3. O Espadachim, um heróico e nobre esgrimista, possui ataques

certeiros e velozes utilizando sua espada de mão, sendo um

diferencial preciso na linha de frente das batalhas. Seu principal

diferencial é a prodigiosa agilidade com que ataca e se movimenta.

4. A Bruxa é uma linda feiticeira muito ágil e veloz e possui como arma

uma lança voadora, sendo perfeccionista ao realizar suas magias. Seu

diferencial é a adaptabilidade a diferentes situações através de suas

habilidades.

5. O Arqueiro é um brincalhão por natureza capaz de realizar ataques de

longo alcance, confundindo os inimigos com movimentos rápidos e

flechas precisas. No grupo ele é essencial pois possui a característica

de suporte.



Terras de aventuras

O jogo é ambientado em 5 locais distintos. A Terra-Cerne do Leste misteriosa

e cheia de ruínas antigas. O deserto escaldante na região sul das Terras do Verão. A

mística Floresta da Bruxa encoberta por uma noite eterna. E também, a Terra

Invernal que é um reino de neve e gelo, lar dos Ietis. O interessante do jogo Ni No

Kuni é a possibilidade de customização dos reinos criados pelos jogadores.

Ni No Kuni utiliza a rede Klaytn e a carteira  Marble-X

O game Ni No Kuni, possui dois tokens de utilidade, o Territe (NKT) e o

Asterite (NKA) que serão emitidos 1 bilhão de cada.

Os tokens NKT foram feitos para jogadores que participam ativamente do

jogo, ou seja, jogadores que aumentam o nível dos personagens e realizam outras

atividades ganharão mais do que jogadores focados apenas na mineração. A forma

mais vantajosa de adquirir NKT é através de atividades diárias, aventuras

familiares, ou caçando monstros no Campo do Caos.

Os tokens NKA foram feitos para jogadores que participam ativamente de

competições, ou seja, aqueles com os maiores ranques serão mais beneficiados

com o token NKA.

O token NKT pode ser convertido em NKA para posteriormente ser trocado,

armazenado, vendido e também pode ser comprado livremente fora do jogo. No

entanto, para a movimentação e troca das moedas do jogo é necessário a criação

de uma conta na carteira Marble-X que possui o token MBX baseado na rede

Klaytin.

Ni No Kuni arrecadou 100 milhões de dólares em recursos



em apenas 11 dias

A versão do jogo play-to-earn foi lançada mundialmente recentemente, no

segundo trimestre de 2022. No entanto, o tamanho da comunidade considerando o

período de apenas um mês de atividade do jogo no mercado, apresenta-se com um

tamanho considerável, com mais de 60 mil seguidores no twitter e mais de 229 mil

seguidores no discord.

Um fato que chamou muita atenção no jogo Ni No Kuni foi a arrecadação de

100 milhões de dólares de recursos no seu lançamento em apenas 11 dias,

mostrando grande expectativa da comunidade em relação ao jogo.

Além disso, o jogo já acumula mais de 10 milhões de downloads em

plataformas lojas de aplicativos diversas, incluindo suas versões para PC e Mobile,

e já possui mais de 10 milhões de membros em sua comunidade do discord.

Um recurso interessante do Ni No Kuni é a entrada do jogador em guildas

específicas do jogo ou a possibilidade de criação da própria guilda. Acessando a

parte de reinos no jogo é possível verificar as guildas disponíveis, pois cada

jogador pode criar seu reino ou interagir e participar de outros reinos, que são as

comunidades dentro do jogo. A maior guilda parceira do game é a GuildFi que

possui uma capitalização de mercado de mais de 12 milhões de dólares.

Análise Geral

O grande diferencial do jogo Ni No Kuni está no gráfico do jogo que são de

altíssima qualidade e muito atraentes para os jogadores. Como Ni No Kuni é um

jogo que já existia a algum tempo na Nintendo e possui três versões anteriores, já

existia uma estruturação em relação a composição gráfica.

https://replicario.com.br/cross-worlds-races-ultrapassam-us-100-milhoes-em-11-dias-mais-rapido-que-o-pokemon-go/


Dessa forma, esse não foi um empecilho na criação do game tendo em vista

que a parceria com o estúdio Ghibli, referência no design de animes, foi um fator de

grande relevância para o sucesso visual do game.

Em relação a jogabilidade do jogo, é outro fator de destaque para o Ni No

Kuni, pois a Netmarble desenvolvedora atual entregou tudo de forma muito clara e

dinâmica de modo que o jogo não trava muito, mesmo com a alta qualidade gráfica.

Além disso, o jogo apresenta grande diversidade em relação aos personagens e

seus aliados, e na composição dos locais que fazem parte da história do jogo.

A maior crítica atualmente em relação ao jogo é que quem consegue

comprar os itens e escolher os personagens apresentam uma grande vantagem

em relação a outros jogadores, gerando um desequilíbrio em relação a mineração

dos recursos nas missões diárias e nas batalhas do jogo.

No site do projeto é possível encontrar vídeos sobre como instalar e utilizar

a carteira Marble-X e também como realizar as conversões dos tokens in-game

NKT e NKA para colocar na carteira. Essas informações normalmente não ficam de

forma muito clara e didática em outros projetos mostrando a empatia dos

desenvolvedores com os novos adeptos aos recursos da blockchain.

Fonte: https://ninokuni.marblex.io/en/price



Tratando-se de um jogo free to play, Ni No Kuni já pode ser baixado

gratuitamente nas diversas plataformas e lojas de aplicativo em que o título

está disponível, e assim, ser jogado por qualquer pessoa, jogadores de todo o

mundo e entusiastas do gênero de MMORPG de fantasia ou de animes e

gráficos de desenho em estilo com influência oriental.

Além dos tokens Territe (NKT) e o Asterite (NKA), Ni No Kuni ainda não possui

outros ativos baseados em blockchain, como NFTs, mas existe o plano de inserir

NFTs no jogo em breve e a possibilidade de que os personagens de maior nível

possam se tornar NFTs a serem livremente comercializados, enquanto

propriedades únicas de seus donos (os jogadores), assim como ocorreu ao longo da

trajetória de outros títulos e projetos semelhantes.
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