


Rede (network) Ethereum

Dispositivos PC

Gênero free-to-play; play-to-earn; build-to-earn

Estilo MMORPG, Simulação, Sandbox, Mundo Virtual (Metaverse)

Status Alpha

NFT Yes

Site oficial https://www.sandbox.game/en/

Whitepaper https://installers.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper

Twitter https://twitter.com/thesandboxgame

Facebook https://www.twitch.tv/thesandboxgame

Discord https://discord.com/invite/vAe4zvY

Medium https://medium.com/sandbox-game

Telegram https://t.me/sandboxgame

Instagram https://www.instagram.com/thesandboxgame/

Youtube https://www.facebook.com/TheSandboxGame/

The Sandbox: Infinitas possibilidades de criação e grandes nomes por

trás da construção deste incrível metaverso

O enorme sucesso deste game já arrastou dezenas de celebridades e se

mantém entre os maiores títulos do setor, com uma capitalização de mercado

que já arrecadou bilhões de dólares.
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Falar sobre toda a história e a evolução promovida por The Sandbox, é uma

tarefa que certamente renderia muitas páginas de conteúdo! Por isso, vamos nos

ater à uma análise mais sucinta, contextualizando e citando alguns dos principais

aspectos deste aclamado título.

The Sandbox é um jogo de criação de mundo virtual desenvolvido pela

Pixowl, lançado para mobile em 2D pixel art no ano de 2012.

Em 2014 já possuía mais de 10 milhões de downloads no mundo todo e em

2016 foi lançada sua sequência, ainda em 2D, The Sandbox Evolution, disponível

também para PC na plataforma de games Steam.

Nesta versão, foi adicionada a função de comprar objetos com a moeda do

jogo, adquirida através da conclusão de tarefas ou da criação de conteúdo para o

jogo.

Sucesso vertiginoso e sem precedentes para evoluir cada vez mais

Em 2018, The Sandbox atingiu a marca de 40 milhões de downloads e 70

milhões de mundos criados por players.

Neste mesmo ano, a equipe da Pixowl anunciou aquisição do jogo pela

Animoca Brands, em uma parceria para criar uma versão totalmente renovada de

The Sandbox, desta vez em 3D Voxel Art (Voxel é a unidade equivalente ao pixel,

porém numa perspectiva tridimensional), com integração multiplayer e

multiplataformas.

Nos meses seguintes, a Animoca Brands se especializou cada vez mais no

universo dos Blockchain Games, tornando-se uma das forças dominantes no

metaverso Web3.

E não poderia ser diferente com The Sandbox, que logo entrou no mercado

cripto e na economia descentralizada com seu próprio token, $SAND.



Usando referências da web2 e trazendo o melhor da web3, em The

Sandbox, você cria e monetiza suas posses únicas da forma que quiser

The Sandbox se assemelha muito a títulos como Minecraft e Roblox, mas vai

muito além de simplesmente “jogar por diversão”.

Atuando dentro da Blockchain da Ethereum, o jogo oferece ferramentas e

SDKs (Software Development Kits) que possibilitam ter a posse de lands, criar seu

próprio avatar e seu mapa da forma que bem entender, criar ativos,

transformá-los em NFT’s e monetizar tudo que produziu através do Marketplace

do jogo.

Como o próprio nome diz, é um jogo sandbox (ou no formato de “caixa de

areia”, com um mapa de mundo aberto, no estilo free-to-play, play-to-earn e

build-to-earn. As criações são feitas através de Voxels, que são equivalentes aos

Pixels, mas vistos através de uma perspectiva tridimensional.

Por se tratar de um jogo de criação de mundos pelos próprios jogadores, The

Sandbox não possui uma história de plano de fundo, podendo ser considerado, à

priori, como uma ferramenta através da qual os usuários criam seus mundos, suas

experiências e suas próprias histórias.

Grandes marcas e celebridades já aderiram ao metaverso!



Avatares oficiais do Rapper Snoop Dogg.(Fonte:

https://www.sandbox.game/en/snoopdogg/)

Mesmo com a aquisição da Animoca Brands, a equipe de desenvolvedores

por trás de The Sandbox foi mantida.

A Animoca trouxe sua experiência em games para dar uma nova cara ao

jogo, mas mantendo sua essência inicial, agora com integração em blockchain.

O jogo se tornou tão relevante que hoje conta com mais de 50 parceiros

renomados como a marca Adidas, Atari, o programa de TV Hell’s Kitchen, a banda

Avenged Sevenfold e o rapper Snoopy Dogg, que já produziram shows e clipes

dentro do jogo.

Além dos parceiros, há uma extensa lista de investidores como Liberty City

Ventures, Alpaca VC, Blue Pool Capital, Kingsway Capital, dentre muitos outros.

Entre os advisors, está Ed Fries, ex-vice-presidente de publicação de jogos

eletrônicos na Microsoft, e Yat Siu, co-fundador e CEO da Animoca Brands.

https://www.sandbox.game/en/snoopdogg/


Comunidade é a base de tudo!

The Sandbox possui uma comunidade extensa e bastante consolidada. Na

rede social mais popular, o Twitter, eles possuem mais de 1 milhão de seguidores.

No Discord são mais de 300 mil, números bastante expressivos no cenário

Game-Fi e Play to Earn, tamanha a popularidade e o histórico de constante

evolução e sucesso do jogo (que tem foco exatamente na criação de comunidades

virtuais), desde sua criação e desenvolvimento inicial.

As ferramentas necessárias para a criação do mundo à sua maneira

Dentro das possibilidades de criação do jogo, podemos citar 3 ferramentas

importantes de edição e criação:

● The Sandbox Avatar: é a ferramenta utilizada para criar seu avatar e pode

ser acessada de dentro do próprio site do jogo.

Inicialmente as opções de customização de avatar são bem reduzidas, mas é

possível comprar NFT’s dentro do Marketplace para adquirir itens

exclusivos e personalizados.

● Sandbox Maker: é um aplicativo à parte que pode ser baixado

gratuitamente no site do jogo. É a plataforma de design e desenvolvimento

de jogabilidade.

Os usuários podem criar jogos 3D absolutamente grátis e compartilhá-los

com amigos e comunidades na plataforma Sandbox. O recurso inclui

ferramentas de script visual que não exigem conhecimento prévio de

codificação ou desenvolvimento de jogos.



Há tutoriais de como criar tipos de jogos específicos e elementos de jogo

como diálogos, combate, missões específicas e até biomas. Além disso, é

possível visitar rascunhos criados por outros jogadores.

● VoxEdit: é um criador de NFT e editor de modelos 3D que permite aos

usuários produzir seu próprio conteúdo para o metaverso do jogo.

Inclui ferramentas de animação, recursos de exportação, recursos de

monetização, modelos e muito mais.

Os usuários do VoxEdit podem se registrar como artistas para participar do

Creator Fund da plataforma.

Além das ferramentas de criação, temos também o Marketplace, onde

ocorre a comercialização dos NFT’s criados e das lands (terrenos) do jogo..

Podemos encontrar todas as coleções em destaque de parceiros (Snoop

Dogg, The Walking Dead, Smurfs, Atari), ofertas de lands, equipamentos, entidades

(criaturas dos jogos), roupas e artigos de arte, que engloba árvores, estátuas,

cenários e outros elementos variados.

Recentemente, foi introduzido o método de pagamento através de cartão de

crédito na plataforma, possibilitando a compra de NFT’s mesmo sem a criação de

uma Crypto Wallet por parte dos usuários.

Gameplay simples, interação social completa

O jogo pode ser testado até o momento na sua versão Alfa, com um “The

Alpha Pass”, podendo acessar 18 experiências criadas pelo time de

desenvolvedores do game que está oferecendo até 1000 tokens SAND e 3 NFT’s

exclusivos deste período de testes como recompensas por completar objetivos.



Também é possível testar o jogo sem o Alpha Pass, porém não haverá

recompensas em NFT’s ou tokens. Em eventos semanais, poderão ser

reivindicados itens cosméticos colecionáveis que darão benefícios aos players

futuramente.

A jogabilidade em si é muito semelhante à de Minecraft, com controles

simples e fáceis de dominar, já que a premissa do jogo tem foco na criação da

experiência e na interação dos usuários.

No entanto, o mundo de Sandbox deve expandir-se rapidamente e a

expectativa é a de que, nos próximos anos, ela seja cheio de outros jogos,

mini-games, experiências e possibilidades diversas, muito diferentes umas das

outras e criadas pelos próprios usuários.

Conheça o ecossistema econômico do metaverso de The Sandbox e os detalhes

do token SAND.

A criptomoeda de The Sandbox é o $SAND, um token de utilidade com

algumas características de governança. Ele pode ser comprado através de

diversas exchanges e utilizado por artistas que criam ativos para fazer seu upload

no marketplace.

Criadores e jogadores podem usá-lo para comprar esses mesmos ativos e

lands, bem como utilizar a criptomoeda para comprar equipamentos, customizar

avatares e jogar os jogos feitos por outros criadores.

As funções de governança incluem participação na tomada de decisões

acerca do desenvolvimento do metaverso de The Sandbox, exercendo direito de

votar em atribuições de conteúdo no jogo e outros eventuais direcionamentos do

projeto .



Apesar da alocação de 29% dos tokens para a equipe e os advisors, o

Whitepaper do jogo declara que 100% destes tokens ficarão bloqueados por 5

anos, sendo liberados posteriormente ao longo de 12 meses.

Análise Geral

É inegável o sucesso de The Sandbox. Os números estão aí para provar. Com

uma história de mais de 10 anos, o jogo já passou por duas versões diferentes

sempre evoluindo, trazendo novidades e conteúdo para seus jogadores.

Nais recentemente, nos últimos anos, não decepciona ao manter sua

evolução constante lançando um novo formato de jogo em 3D, entrando com todo

um Metaverso em Web3 e, o mais importante, sem perder a sua essência, apenas

aumentando ainda mais as possibilidades oferecidas aos jogadores.

Como um dos títulos mais relevantes do setor, The Sandbox já atingiu uma

capitalização de mercado total de mais de $7 bilhões de dólares investidos no

token $SAND em sua alta histórica, em novembro de 2011, que continua

posicionado entre os maiores nomes do mercado ainda hoje, seguindo com mais de

$1 bilhão de marketcap mesmo em meio ao cenário turbulento e à baixa do

mercado.

No quesito visual e jogabilidade, o game tem uma mecânica muito simples,

com visual natural e propositalmente simples, semelhante, por exemplo, à

minecraft, dado que é uma Voxel Art (o jogo é baseado em voxels, a versão 3D dos

pixels).

Porém, o grande atrativo são as ferramentas de criação trazidas. A

possibilidade de participar de jogos criados por centenas de outros players, viver a

história desenvolvida por cada um, poder criar o seu mundo e disponibilizá-lo para

que outras pessoas vivam a sua experiência é algo fantástico.



Além disso, poder criar e personalizar NFT’s, ter seus personagens únicos,

equipamentos e itens customizados, tudo isso limitado apenas pela criatividade de

cada um, apenas com o custo de uma aparência limitada a Voxels, com certeza é

considerado uma troca extremamente justa pela maior parte dos jogadores,

garantindo ainda mais facilidade de acesso aos usuários.

Outro ponto não menos importante trata dos eventos recorrentes

semanalmente atualizados dentro do metaverso em construção e que também são

alimentados pela vida e pela criatividade da comunidade.

The Sandbox representa, à sua maneira, uma das melhores definições do

que pode ser o Metaverso e a Web3, trazendo uma grande diversidade de

experiências ricas e contagiantes, muita criatividade e infinitas possibilidades.
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