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NFT? Sim

STEP'N : O primeiro e maior projeto do estilo “move-to-earn”

inaugurou a febre do “mover-se para ganhar”

Entre as maiores capitalizações de mercado da rede Solana, a partir de

Stepn, converter movimentos da vida real na possibilidade de ganhar

criptoativos diversos como recompensa se tornou uma realidade

Começar a jogar STEP'N pode ser o evento decisivo para uma enorme

transformação no seu estilo de vida. E, se você já está arranjando desculpas

esfarrapadas, saiba que você não precisa se tornar um atleta do dia pra noite para

participar.
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Uma pequena caminhada para comprar pão, uma volta no quarteirão com o

cachorro, o percurso do trabalho para o almoço, todas essas atividades triviais

estão em grande parte atreladas ao nosso dia-a-dia, podem ser rentabilizadas e

gerar recompensas.

Ainda tá sentado aí? Levanta logo dessa cadeira! Agora você pode fazer uma
atividade física e ainda ganhar por isso!

Originalmente lançado na rede Solana, STEP'N é o jogo inaugural do

segmento hoje conhecido como move-to-earn, uma variação do paradigma

play-to-earn, que fornece recompensas para que os jogadores pratiquem

atividades físicas (e não mais apenas por jogar, mas também, por se movimentar)

A ideia revolucionária por trás da concepção do STEP'N conjuga a melhoria

na qualidade de vida dos seus usuários, incitando a realização de caminhadas,

corridas e jogging através do cumprimento de tarefas diárias, com a mecânica de

retorno financeiro instituída pelos games play-to-earn.

Certamente, o diferencial singular desse conceito e a capacidade pioneira de

concretizá-lo foram fatores decisivos para a obtenção da quarta colocação, entre

mais de 500 finalistas, no Solana Ignition Hackthon, em 2021.

Dando os primeiros passos no STEP'N sem dar nenhum passo em falso.

Mas, afinal, como participar? Como começar a jogar Stepn?

O jogo pode ser baixado e instalado utilizando o Google Play ou a Apple

Store e dispensa a necessidade de possuir o token STEPŃ (GMT) em carteira para

começar a jogar.



Antes de tudo, o jogador precisa adquirir um tênis virtual para começar a se

exercitar. Ou, melhor, utilizando a terminologia correta, o jogador precisa adquirir

um sneaker NFT (o NFT de um tênis digital).

Para adquirir o NFT, basta possuir algumas unidades de SOLANA ou BNB na

carteira e realizar a compra, equipar o tênis, se equipar (na vida real) com todos os

apetrechos que você queira - seja pochete, boné ou filtro solar - e começar a

cumprir as tarefas definidas pelo jogo (no formato de caminhadas que podem

variar em intensidade, velocidade e distância).

Ah! Além disso, fique atento para escolher o sneaker que melhor se encaixe

com o seu perfil fitness. Os tênis são direcionados para quatro tipos específicos de

atividade: caminhada, jogger, corrida ou treino. O ganho de GST/GMT vai variar de

acordo com o tipo de tênis que o usuário possui e, consequentemente, com o tipo

de atividade realizada.

Quanto melhor e mais eficientes forem os atributos do seu sneaker,

maiores serão as recompensas ao completar as metas diárias.

Ao todo são quatro tipos diferentes, desenhados para se adequar a

diferentes intensidades de exercício e habilidade física dos donos:

● Walker (caminhante): 01 a 06 km/h; recebendo 4 GST por energia gasta;

● Jogger (trotador): 04 a 10 km/h; recebendo 5 GST por energia gasta;

● Runner (corredor): 08 a 20 km/h; recebendo 6 GST por energia gasta;

● Trainer (treinador): 01 a 20 km/h; 4 a 6,25 GST por energia.



Figura 1. Nível Fitness

Os atributos de eficiência e qualidade do sneaker influenciam diretamente

nos ganhos e estes valores são definidos de forma aleatória na criação do NFT.

Cada tênis possui um grau de raridade diferente, sendo que cada um deles

tem seu próprio valor mínimo e máximo de atributos. As cinco gradações de

raridades existentes são:

● Comum

● Incomum

● Raro

● Épico

● Lendário

Em relação aos atributos de conforto, no momento eles estão desativados e

passando por modificações para melhorar a experiência do usuário, conforme

comunicado na atualização do whitepaper do jogo.

Para maximizar os ganhos, os usuários devem se manter dentro da faixa

de velocidade ideal do seu respectivo tipo de tênis.

Sempre que um usuário ficar abaixo ou acima desse intervalo, seus ganhos

serão reduzidos em até 90%, dependendo da assimetria de velocidade em relação

ao que é considerado ideal.



As energias são recarregadas a cada 6 horas e aumentam de acordo com a

quantidade de sneakers (a quantidade de tênis diferentes que o jogador possui).

Tabela 1. Energias

Qtd. sneakers Núm. de Energias Tempo de Atv. Nível

1 2 10 Iniciante

3 4 20 Usuário casual

9 9 45 Usuário normal

15 12 60 Usuário pró

30 20 100 Atleta

Apesar de um projeto nativo da rede Solana, os tokens do STEP'N também são

negociados na blockchain da Binance.

Tendo sido desenvolvido inicialmente na blockchain da Solana, o STEP'N

integrou-se também com a rede BSC, da Binance, no dia 19 de Abril de 2022. Alguns

dias após a integração com a rede BSC, no dia 28 de abril, o token GMT atingiu seu

valor máximo (cerca de US$4,03), ultrapassando o valor total de US$2,3 bilhões de

dólares investidos no token de governança do projeto, a moeda $GMT.

Logo após, no entanto, o token GMT voltou a cair gradativamente,

acompanhando a baixa do mercado de criptomoedas.

Apesar de declarada antecipadamente no roadmap do jogo, a integração

com a rede BSC gerou polêmica com a comunidade nativa da Solana por conta de

uma discrepância significativa entre o valor de negociação do token nas duas

redes.

Além da atuação nessas duas redes, conforme explicitado em seu

whitepaper, a equipe de desenvolvedores pretende introduzir o projeto em mais



uma blockchain - ainda não definida, apesar dos rumores indicarem uma

probabilidade maior de inclusão na rede Ethereum.

Tokenomics e outros detalhes técnicos importantes para compreender o

ecossistema do jogo Stepn.

Ao realizar as atividades diárias no STEPŃ, o recurso adquirido será o token

de utilidade GST, que pode ser trocado pelo token de governança GMT. No

momento de redação deste artigo, o STEPŃ (GMT) está sendo negociado por cerca

de US$0,78 no mercado, mas o token ainda possui alta volatilidade e essa cotação

pode mudar significativamente em um curto espaço de tempo.

O token de utilidade GST pode ser adquirido diariamente de acordo com a

distância percorrida pelo jogador e velocidade de treino. O mecanismo de queima

do token GST inclui os reparos do sneaker,o desbloqueio de meias e a aquisição de

boosting da caixa misteriosa, enquanto a queima do token GMT é realizada

durante a taxa de customização dos sneakers.

Os fatores que geram a queima de ambos os tokens, GST e GMT, são

aumento de nível do sneaker, mint do sneaker e upgrade de gemas.

A maior parte dos tokens foram travados em um sistema de vesting para os

primeiros investidores que compraram unidades nas rodadas privadas e também

para a equipe ou caixa da empresa responsável.

O vesting garante que os tokens sejam “liberados” parcialmente em

períodos de tempo pré-determinados, para evitar despejo dos primeiros

compradores sobre o mercado.

Outra parte também está reservada para recompensar os usuários que

possuem 3 energias e NFTs de sneakers no nível 30, através do sistema



move-to-earn. Até o momento, 600 milhões de tokens estão em circulação, o que

corresponde a apenas 10% de todo o supply de STEPŃ (GMT).

Em termos de campanhas de divulgação e colaborações estratégicas, STEP'N

possui parceria comercial com a marca de tênis ASICS.

Por todos esses distintivos de diferenciação, STEP'N tem conquistado uma

vasta legião de fãs - que se expandem cada vez em suas comunidades nas mídias

sociais - e também parcerias institucionais com empresas bastante sólidas, como

por exemplo a marca de produtos esportivos ASICS.

É perceptível que a equipe por trás do STEPŃ é muito bem estruturada e

conta com profissionais gabaritados para o desenvolvimento de um projeto de

sucesso.

STEPŃ foi inicialmente estruturado por dois co-fundadores, Jerry Huang,

que possui experiência de uma década no desenvolvimento, na operação e no

mercado de games e Yawn Rang, que é empreendedor, investidor-anjo em cripto e

incubador de startups, sendo reconhecido por escalonar pequenas startups até

atingirem reconhecimento internacional.

A equipe ainda conta com Jessica Duan (Chief Security O�cer), Shiti

Mangani (Chief Marketing O�cer), Ryan Turner (Lead Designer), e Grace Estrella

(Chief Community Manager). STEPŃ também possui o apoio de diversos advisors

(conselheiros), dentre eles está Scott Dunlap, CEO da Runtastic, uma subsidiária da

Adidas na Áustria, e Vice-Presidente de produtos Mobile da Adidas, tendo

anteriormente liderado a equipe responsável pela criação e o desenvolvimento do

aplicativo Adidas Running.



Análise de pontos positivos e pontos de melhoria

Surfando no pioneirismo desse novo paradigma de jogos, Step'n consolidou

uma comunidade ampla de membros e interessados. Esse hype foi responsável por

manter o game disputando o topo da lista de jogos com mais menções nas redes

sociais durante meados de Abril e Julho de 2022.

Sem dúvida, a premissa do STEP'N é extremamente atraente, criando

motivação para que indivíduos possam monetizar em cima de seus próprios

movimentos.

Para quem sente dificuldade de descolar o corpo do encosto do sofá e vive

buscando uma boa oportunidade de investimento, o paradigma do move-to-earn -

e especificamente a proposta de valor do STEP'N - pode ser a solução ideal.

Nesse sentido, o jogo une dois estímulos extremamente desejáveis: a

promessa de uma vida mais saudável e, em concomitante, um retorno

financeiro.

Outro ponto muito bem avaliado de STEPŃ é que parte do lucro do jogo vai

para comprar créditos de remoção de carbono na blockchain para ajudar a

combater a mudança climática.

Outra função interessante é a estimativa de calorias gastas a partir do

armazenamento de informações da distância percorrida durante as atividades

físicas completadas.

A principal crítica em relação ao STEPŃ é que no começo do ano, quando o

jogo estava no hype, para entrar era necessário a realização de um investimento

alto de mil dólares aproximadamente para obter um sneaker comum. Até hoje, o

valor de investimento ainda continua alto.



Em relação ao visual do jogo, poderia ser feito um investimento maior

utilizando sneakers 3D e não imagens 2D simples e pouco elaboradas, ainda mais

com o valor elevado cobrado para adquirir o sneaker.

Para as pessoas que têm a intenção de ter altos retornos financeiros com o

STEPŃ, saibam que não é uma tarefa fácil. O usuário necessita se dedicar todos os

dias e adquirir um sneaker que forneça mais energia, que, obviamente, são os mais

caros.

Além disso, o período para conseguir o payback é de alguns meses, o que é

considerado um período longo para investidores adeptos de investimentos em

jogos P2E. A necessidade de um retorno financeiro rápido pode ser um impeditivo

para potenciais jogadores com ambições de curto prazo.

O STEPŃ (GMT) é um bom investimento? Como sempre, esta resposta

depende de cada um. Se você acredita que o modelo move-to-earn tem futuro,

pode ser interessante se posicionar no projeto pioneiro deste novo sistema

financeiro de Social-Fi e Game-Fi.

Mas, especificamente nesse contexto, sempre vale a lembrança de que os

NFT games compõem um mercado altamente volátil e de baixíssima

previsibilidade.

Em defesa do game, a equipe vem trabalhando para corrigir problemas,

conforme eles aparecem, melhorar a experiência do usuário do aplicativo e

oferecer um ecossistema econômico, aparentemente sustentável, com bons

incentivos e boa mecânica de recompensas.

Como dito anteriormente, o fato do token principal de distribuição via

move-to-earn ser o GST, com supply ilimitado, junto de diversas opções de queima

e uso dentro do próprio jogo, para conseguir melhorias até alcançar o nível

máximo, elimina o ponto que levou muitos jogos NFTs falharem, que é a existência



de um ‘farm’ desenfreado do token do jogo por um número pequeno de jogadores

que depois despejam os ativos no mercado, derrubando o preço.

No entanto, é preciso ficar atento à capitalização de mercado totalmente

diluída (considerando emissão de 100% dos tokens GMT), já que no momento

apenas 10% do suprimento financeiro está em circulação.

Conforme os tokens em vesting começarem a ser liberados é possível que o

preço sofra alterações negativas para equilibrar sua capitalização de mercado

com o restante dos ativos existentes no mercado.

No futuro, STEPŃ pretende permitir a realização de staking com GMT, o que

criará novos incentivos para a compra e o hold do token nativo de governança.

Este aumento na demanda poderia ter efeito positivo no preço para quem investir

no começo do aplicativo.

Enfim, a saúde física e a preocupação com o bem estar pessoal são

temáticas que, cada vez mais, estão em evidência e quando conciliadas com o

processo de gamificação das finanças tal qual proposto pela web 3, o resultado

é inegavelmente gigantesco. Toda vez que uma nova comunidade toca no

ecossistema cripto uma nova expansão acontece e Stepn provou isso mais uma

vez, com a febre do move-to-earn e a integração de parte da comunidade

fitness.

No total, o jogo já teve cerca de 1 milhão de usuários e mais de 700 mil tênis

(NFTs de sneakers) criados, mesmo que hoje a base de usuários ativos diariamente

esteja por volta de 30 mil pessoas (a base de usuários ativos vem diminuindo

nitidamente, pois em Maio, 700 mil pessoas jogaram Stepn, enquanto em junho

foram 474 mil, em julho 237 mil, e em Agosto, a base de usuários se mantém por

volta dos 85 mil jogadores ao longo do mês).
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