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Jogos NFTs

NFTs vieram para ficar, após o lançamento da rede Ethereum os smart contracts

causaram uma disrupção sem precedentes no mercado de ativos digitais.

Isto não podia ser diferente no mercado de jogos, pois muitos itens e bens são

conquistados por jogadores ávidos ao longo de suas jornadas nos games. Porém

até então essas conquistas só tinham valor naquele universo e na grande maioria

dos casos os seus proprietários não tinham a liberdade de negociá-los e nenhum

respaldo do risco por parte das produtoras dos games. Com isso cada investimento

seja de tempo ou de fato em dinheiro carregava com sigo um risco imenso de ser

em vão. Hoje podemos ver essa realidade se transformando, com marketplaces,

exchanges e Defis lotados de negociações de ativos digitais originados em games.

A grande questão hoje é a jogabilidade dos games atuais, principalmente os mais

famosos. Estes não possuem uma jogabilidade e enredo interessantes para atrair

um jogador qualificado, interessado na diversão e performance. Atualmente os

Blockchain games têm atraído muito mais especuladores do que de fato fãs e

entusiastas do mundo game, gerando interesse mais no mercado em si e no tempo

de payback do que na diversão e experiência de vida paralela. Isto faz com que os

ativos fiquem cada vez mais desvalorizados pelo excesso de oferta, usuários em

busca de payback, e pouca demanda, usuários desistindo do jogo por não ser

divertido.

Já constatou-se, principalmente com a experiência do Axie Infinity, que os

Blockchain Games são uma ferramenta de sustento e até mesmo ascensão social

para diversas famílias nos países subdesenvolvidos (caso muito marcante nas

Filipinas), Porém como não há um interesse massivo na experiência do game e sim

na sua rentabilidade, o game pode acabar se tornando uma ferramenta equivoca de

transferência de renda do pobre para outro pobre, pois quem não precisa de

dinheiro vindo do jogo não vai jogar um jogo que não lhe entretém. Assim a

proposta é que pessoas que não necessitem da renda do jogo, estejam tão

interessadas na experiência, que acabem consumindo mais bens e serviços dentro

do metaverso fazendo com que a riqueza seja distribuída para as pessoas que além

da diversão encontram no game um meio de sustento de vida.
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O Conceito Metaverso

Os metaversos emergindo nos assuntos principais do mercado de crypto têm

demonstrado uma tentativa de fixar o player na realidade do game não pela

possibilidade de ganhos financeiros e sim na possibilidade de viver novas

experiências através de um avatar. Porém ainda é tendência nas pautas de

especuladores muito mais do que nas aspirações dos jogadores assíduos.

De fato, a proposta de Metaverso é boa. Ao se intitular um metaverso, o proponente

diz-se capaz de criar uma experiência imersiva em uma realidade paralela onde

uma pessoa pode ter uma segunda vida no mundo virtual. Este conceito já vem

sendo explorado há muito tempo , principalmente no mundo dos jogos RPG e Open

World. Não temos dúvidas de que muita gente se interessa por uma segunda vida,

uma segunda chance de viver e romper suas limitações superando frustrações e até

mesmo sua humanidade.

Isto mostra que ao ingressar em um metaverso, o usuário busca uma experiência

profunda com amplas possibilidades e alto poder de decisão.

Para tentar preencher as lacunas apresentadas, decidimos imergir no mundo do

GTA V (Grand Theft Auto V). Um game open world que já possuía uma plataforma

de modificações com uma vasta comunidade ativa (cerca de um milhão de pessoas

entre desenvolvedores e players),a FiveM.

Já são 8 anos de franquia GTA V (jan, 2022) um jogo open World que é o maior

sucesso da história da Rockstar Games e continua rendendo milhões ao mês a

produtora com sua extensão, o GTA Online. Ainda assim as previsões da gigante do

mundo gamer são para entrega de uma nova franquia em 2026 ou 27, pois ainda há

muito potencial financeiro a ser explorado no GTA V.
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Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V é um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela

Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. É o sétimo título principal da série

Grand Theft Auto e foi lançado originalmente em 17 de setembro de 2013 para

PlayStation 3 e Xbox 360, com remasterizações lançadas em 2014 para PlayStation

4 e Xbox One, em 2015 para Microsoft Windows e em 2022 para PlayStation 5 e

Xbox Series X/S. O jogo se passa no estado ficcional de San Andreas, com a

história da campanha de um jogador seguindo três criminosos e seus esforços para

realizarem assaltos sob a pressão de uma agência governamental. O mundo aberto

permite que os jogadores naveguem livremente pelas áreas rurais e urbanas de San

Andreas.

A jogabilidade é mostrada em uma perspectiva de primeira ou terceira pessoa e o

mundo pode ser atravessado a pé ou com veículos. Os jogadores controlam três

protagonistas e podem alternar entre eles durante e fora das missões. A história é

centrada em sequências de assaltos, com muitas missões envolvendo a

jogabilidade de tiro e direção. Um sistema de "procurado" define a resposta e

agressividade das forças da lei contra os crimes cometidos pelo jogador. O modo

multijogador, Grand Theft Auto Online, permite que até trinta jogadores explorem o

mundo e entrem em partidas competitivas ou cooperativas.

O desenvolvimento do jogo começou pouco depois do lançamento de Grand Theft

Auto IV em 2008 e foi compartilhado por várias das subsidiárias da Rockstar ao

redor do mundo. A equipe foi influenciada por muitos de seus projetos anteriores,

como Red Dead Redemption e Max Payne 3, com o jogo tendo sido projetado ao

redor de três protagonistas a fim de inovar a estrutura principal da série e impedir a

sua estagnação. Boa parte dos trabalhos de desenvolvimento centraram-se na

criação do mundo aberto, com vários membros da equipe realizando pesquisas de

campo pelo Sul da Califórnia. A trilha sonora contém músicas licenciadas e músicas

originais compostas por um grupo de produtores que colaboraram no decorrer de

vários anos.

www.cryptosoul.com.br                                                               contato@cryptosoul.com.br



5

Grand Theft Auto V recebeu uma enorme campanha de divulgação. Tornou-se o

produto de entretenimento mais rapidamente vendido da história, arrecadando

oitocentos milhões de dólares na estreia e alcançado um bilhão em apenas três
dias. Foi aclamado pela crítica, que elogiou os múltiplos protagonistas, o mundo

aberto, apresentação e jogabilidade. Considerado por muitos críticos e jogadores

como um dos títulos mais importantes da sétima geração de consoles e como um

dos melhores jogos eletrônicos já criados, Grand Theft Auto V também venceu

vários prêmios, incluindo o de Jogo do Ano, de diversas publicações.

[wikipédia, 2022]

GTA RP

Poucos meses depois do lançamento do GTA V para Windows, em 2015, surgem os

primeiros "mods"de GTA V Online conhecidos como FiveM. Rapidamente a FiveM

se tornou a maior comunidade da história de jogadores e desenvolvedores de um

jogo, criando uma plataforma onde qualquer usuário pode desenvolver uma servido

nas bases do GTA V e personaliza-lo de maneira infinita, com itens, carros realistas,

empreendimentos, skins, mapas, construções, interações e muito mais. É tudo

gratuito e open source, porém privilégios são concedidos a patrocinadores, como a

possibilidade de ter mais de 7 slots no servidor (até 1024 slots para jogadores

simultâneos no mesmo mapa) e desenvolvedores mais experientes comercializam

scriptis e MODs para servidores interessados. Os MODs, uma abreviação de

modificações, se tornaram cada vez mais sofisticados dentro da comunidade,

aumentando as possibilidades e jogabilidade do GTA de tal modo que hoje é

indiscutível, após 7 anos de história que a comunidade FiveM estimula grande parte

da receita da franquia do game.

A FiveM tornou o GTA V mais realista e a experiência de imersão mais profunda,

transformando tudo em um grande metaverso onde o usuário pode assumir uma

identidade e uma vida sem limitação de possibilidades. Diante desta revolução

surgiram muitos jogadores querendo sair de todo o clima GTA V - ação e guerra,

para construir uma vida virtual mais tranquila e parecida com a realidade, como
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seguir uma carreira de médico no hospital da cidade, ou ser um pacato fazendeiro

vivendo num cantinho tranquilo da zona rural. Assim surgiram os primeiros

servidores de GTA RP na FiveM.

RP é uma abreviação de Roleplay, que significa ao pé da letra, atuar em um papel.

Ou seja, o jogador passou a ter a autonomia de escolher que tipo de vida poderia

viver neste metaverso. Os tipos de vidas acabam se dividindo em duas grandes

vertentes: Profissões legais e Trabalhos ilegais. Fica a cargo dos desenvolvedores

dar voz à imaginação dos usuários e criar MODs que atendam os anseios destes.

Em 2020 o RP viralizou e virou sucesso no mundo dos streamers de games que

embolsam quantias de dinheiro cada vez maiores por exposição publicitária, no

Brasil alguns chegam a ter uma audiência de 100.000 espectadores por dia.

Não há possibilidade de um streamer sozinho gerar conteúdo de qualidade em RP,

pois para que o papel dele seja vívido, também é necessário que outros jogadores

se juntem a atuação e a vida complexa do metaverso flua enquanto o conteúdo é

registrado, por isso não é justo que toda a renda do game seja concentrada nas

mãos dos grandes streamers e dos donos de servidores. Por conta dessa

insatisfação criamos a CryptoSoul , uma empresa que acima de tudo quer distribuir

os ganhos da grande indústria de games, pois sem os jogadores ela não existiria.

CryptoSoul Roleplay

Nas primeiras pesquisas de conteúdo pudemos testemunhar várias histórias de vida

que se entrelaçam com a realidade virtual deste metaverso. O engajamento da

comunidade LGBT, por exemplo, é movido pela possibilidade de pessoas viverem

plenamente sua identidade de gênero sem os sentimentos de inadequação e

intolerância que encontram no mundo externo. Ouvimos relatos de pessoas em

depressão que encontraram nesse novo universo e nas conexões sociais, que estão

muito longe de serem virtuais, uma saída para a doença evitando até uma decisão

drástica e fatal como o suicidio. Nossa impressão foi de urgência em viabilizar uma

renda desta atividade para todos, pois essas pessoas estavam vivendo uma

realidade viável em todos os termos menos no que diz respeito à produtividade de
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capital, muitas vezes limitando seu acesso ao metaverso do RP pela necessidade

de sustento da vida real. Em muitos pontos o estreitamento entre as duas vidas

diminuiu tanto que já não foi possível distinguir o que era vivido no virtual como

virtualidade, mostrando a fluidez da imersão e seus benefícios. Testemunhamos

casamentos, divórcios, amizades sólidas, sucessos profissionais e papéis

desempenhados impecavelmente pelo puro desejo de imergir na meta realidade

fornecida pelo RP, gerando conteúdos incríveis os quais supracitados são

explorados de maneira desigual e injusta pelo mercado publicitário.

CryptoSoul é um servidor de GTA RP focado em inovação. O nome da cidade

(Crypto - criptografia, Soul - alma) já mostra a raiz da nossa tecnologia, trouxemos a

blockchain para um servidor de GTA RP. Além de servidor, somos um sistema que

se escala para qualquer servidor que queira adotar blockchain e NFTs, fazendo com

que os ativos dos players se conservem em qualquer servidor. Seguindo a lógica de

que um servidor de GTA RP é uma cidade, pensamos que ninguém perde seus

bens por viajar de uma cidade para outra. Hoje isso acontece porque os servidores

não se comunicam, pois além de não haver interesse e estímulo, há um grande

risco envolvido no compartilhamento dos banco de dados. A blockchain resolve o

segundo problema de maneira categórica, pois as informações de conteúdo das

carteiras são públicas mesmo conservando o anonimato do detentor.

O que muda no jogo?

Quando as informações de um serviço são baseadas em blockchain, elas são

imutáveis e inalteráveis, significa que uma vez que o jogador conquiste um ativo ele

é verdadeiramente dono e só ele pode transferi-lo para alguém. Sendo assim, a

CryptoSoul descentraliza o seu poder e distribui para todos os jogadores. Se alguém

comprar, por exemplo, um carro NFT ele será dono do ativo não importa quantas

vezes o banco de dados da cidade for apagado (wipe) o carro continua em sua

carteira de cripto. assim também funciona com a moeda do jogo ( CRPLAY ), uma

vez transferida para a sua carteira de cripto, ela é propriedade do player e ele

poderá negociá-lo fora do game na rede da Polygon.
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O grande benefício é que ao invés de apenas pagar para jogar um jogo tão viciante

como GTA RP, os usuários podem ganhar dinheiro de verdade jogando. Basta sacar

suas CRPLAY e negociá-las nas exchanges de criptomoedas. O contrário também é

possível, se alguém quiser acelerar seus ganhos e investir em ativos na cidade

(casas, empresas, favelas...), pode comprar CRPLAY na nossa plataforma ou nas

exchanges abastecendo sua carteira e transferindo para sua conta in-game. A partir

de agora, não só os streamers podem ganhar dinheiro jogando, qualquer um pode,

basta construir um RP com seriedade e ver sua vida mudar.

A realidade aumentada na experiência da cidade

Como a "grana" e os itens da cidade são ativos com valor no mercado externo, fica

muito mais emocionante a experiência imersiva do RP. Ninguém quer ser assaltado

ou preso e perder parte de seu patrimônio, certo? A tokenização dos ativos por si

só, gera maior engajamento na representação dos papéis e maior respeito às regras

visto que um banimento pode comprometer o uso dos ativos e sua perda de valor.

Regras de RP

Para viabilizar um bom RP, o mais próximo do que existe no mundo externo,

algumas regras precisam ser estabelecidas e respeitadas, pois a física do do jogo

permite algumas distorções que não são desejáveis num objetivo mais realista,

como por exemplo capotar um carro e sair ileso ou atirar em um alvo quando o

player está dentro de um carro blindado. Em consenso da comunidade foram

estabelecidas algumas regras “pétreas” que são pilares de todos os servidores RP.

1. A discriminação é proibida expressamente, como consta no art. 3º, IV da

Constituição Federal, onde se dispõe que, entre os objetivos fundamentais da

República Federativa do Brasil, está: promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação.

2. Não é permitido sair do roleplay sob nenhuma circunstância.

3. Não pode ser praticado o Metagaming - Utilizar informações recebidas fora

do Servidor (Discord, stream, chat da stream, etc) dentro do jogo,obtendo um
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privilégio estratégico. Por exemplo, pegar informações de alguma live ou de

um amigo para interferir em um Roleplay.

4. RDM (Random Deathmatch) é proibido. Matar sem nenhum motivo, ou

simplesmente pelo desejo de matar.

5. VDM (Vehicle Deathmatch) é proibido. Usar veículos como arma para matar

ou atropelar alguém propositalmente

6. É proibido o Combat Logging. (Deslogar durante uma ação em que você

esteja participando direta ou indiretamente. É proibido você deslogar só por

medo de ser abordado pela polícia/assaltante ou quando estiver durante uma

ação (sequestro, fuga, troca de tiros, transporte para o presídio, etc). Obs:

Em caso de crash em uma ação em que o PvP já tenha sido iniciado, o

jogador deve voltar para o servidor e sair da ação imediatamente. O jogador

deverá também reporta o crash no canal de atendimento específico.

7. Dark-RP: é expressamente proibido práticas e RPs de cunho hediondo

(mutilação estrplo, extremismo, facismo e outras formas de comportamentos

que ferem emocionalmente qualquer jogador)

8. O PowerGaming é proibido. Trata-se de abusar da física do jogo para realizar

manobras que não seriam viáveis na vida real. Como, por exemplo, cair do

terceiro andar e sair andando como se nada houvesse acontecido.

9. Amor à vida: Não tome atitudes que você não tomaria na vida real. Valorize a

sua vida e a de outros jogadores em primeiro lugar.

a. Não reaja a um assalto onde duas pessoas estão com uma arma

apontada na sua cabeça;

b. Não entre em áreas de risco onde possa sofrer violência dos criminosos

locais;

c. Não recuse-se a colaborar com criminosos após ser rendido.

Dinâmica social

A geração de valor do game é através do RP: para que quem não precisa de renda

tenha uma experiência otimizada, o jogador que busca ganhos financeiros está lá

prestando os serviços com fidelidade ao personagem. Esse simples fato faz com
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que o capital flua de mãos trazendo benefícios para todos envolvidos nas interações

do metaverso.Bem como a busca pela ascensão social acontece no mundo exterior,

no nosso metaverso não é diferente e a relação entre essas vidas se estreitam visto

que sucesso em uma pode trazer o mesmo na outra.

Visto que 100% do público da FiveM em algum momento teve que desembolsar

qualquer quantia para jogar, podemos admitir também que muitos jogadores que

compram pacotes VIPs, carros exclusivos, casas, cosméticos e outros benefícios,

em servidores existentes hoje, estarão dispostos a adquirir o token nas exchanges

para injetar capital a sua vida virtual.

A Economia do metaverso

O maior esforço de trabalho do projeto CryptoSoul se concentra na equalização e no

equilíbrio da economia. Sem uma economia balanceada não há sustentabilidade

para o fluxo de ativos no metaverso, o que pode acabar depreciando os ativos que

vão parar de gerar valor para nossos stakeholders.

O ponto de partida é o tema do nosso RP, a cidade do Rio de Janeiro. Baseamos

nossos principais pilares nos indicadores socioeconômicos da cidade real - salários,

preços de produtos, PIB municipal, renda per capita e inflação. Assim foi

desenvolvido um ponto de partida realista para a economia do jogo.

Outro indicador que governa a economia global é o tempo. Na experiência imersiva

deste metaverso o tempo é contabilizado e tem a velocidade de 30x o tempo na vida

real. Isto trás o desdobramento dos ciclos de pagamento e consumo de tokens por

parte dos players. Se o tempo é 30x mais rápido significa que a cada 2 min, passam

60 no metaverso e assim um dia no game equivale a 48 min reais, como 1 mês

equivale a 24h reais e um ano a 12 dias reais.

O Estágio V1.0 da economia inicia-se com a cidade emitindo os commodities -

matéria prima (minérios, leite, grãos, madeira e petróleo) que serão beneficiadas

para produção de bens de consumo - e recomprando nas centrais de

beneficiamento (refinaria, siderúrgica, madeireira, fábrica de alimentos e etc). Sendo
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assim, as atividades econômicas ficam concentradas na administração estatal.

Enquanto nenhum NFT de fábrica e comércio é adquirido a prefeitura administra

todos os negócios. Cada vez que um item matéria prima é extraído da natureza

esse estoque é reduzido nas fontes de extração e a prefeitura recompra na central

de beneficiamento, obtendo lucro na venda dos bens de consumo. Quando um

player assume uma central de beneficiamento ele passa a administrar e recolher os

lucros. Enquanto a prefeitura administra uma central e compra matéria prima, o

estoque de matéria prima na central é adicionado ao preço do NFT como potencial

de lucro.

Com o tempo os negócios serão adquiridos por players através de NFTs e a

administração pública pode se concentrar apenas no fornecimento de serviços

essenciais.

No estágio 2.0 de economia os players controlam seus negócios estipulando o

preço de compra e venda dos itens ligados aos seus negócios.

Sempre haverá redução de peso no craft de itens. Ex.: Para produzir 1 kg de ferro é

necessário de 2 a 3 kg de minério de ferro. Este é um exemplo de processo

produtivo dentre muitos, as NFTs de beneficiamento de itens encontram-se listadas

na seção de NFTs.
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Bem como temos um grande potencial de produção de token por parte do usuário,

temos o custo de vida contrabalanceando essa economia evitando a inflação do

cripto ativo. A cada fim de ciclo há impostos e taxas a serem pagas como IPTU,

IPVA, Aluguel, arrendamento, energia elétrica, etc. Tudo proporcional a classe social

em que o personagem circule. Além disso, há custos diários para a manutenção da

vida (sede e fome) e também itens necessários para um dia-a-dia mais prático

(veículos, celulares, rádios)

Uma aplicação mais avançada de atuação econômica são os serviços que são

prestados nas duas realidades: metaverso e vida real. Como um modelador 3D que

pode construir um personagem de arquiteto ou empreiteiro e usar o metaverso

como um marketplace, onde vende seus serviços de construção para detentores de

NFTs (terrenos, casas, apartamentos) ou até mesmo como designer de móveis para

um fabricante de móveis.

São ilimitadas as possibilidades de negócios que acontecem no metaverso e seus

recursos transbordam as fronteiras da realidade movimentando capital no mundo

externo. Através do uso de NFTs o potencial de geração de valor é imensurável.

Qualquer um pode criar seu próprio negócio dentro do servidor caso enxergue uma

oportunidade e gerar valor para os interessados obtendo lucros.

Rede Polygon

A escolha da rede foi baseada em 5 fatores indispensáveis para a viabilidade do

projeto:

● Custo de transação;

● Confiabilidade;

● Descentralização;

● Marketplaces de NFTs suportados;

● Suporte à  DAOs (sistema de tomada de decisão descentralizado).
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Acerca desses pontos elegemos a rede Polygon (antiga MATIC), uma blockchain

PoS bem descentralizada e segura pioneira em soluções de segunda camada para

Ethereum que apresentou o melhor desempenho em nossa avaliação.

Uma das principais ofertas do ecossistema é o Polygon SDK, que permite que

desenvolvedores criem redes compatíveis com a Ethereum. De modo geral, ele foi

projetado para ser uma plataforma inteira projetada para lançar Blockchains

interoperáveis.

Além disso, a Polygon Network, que é uma side chain — cadeia paralela (parallel

chain) que está conectada a outra Blockchain principal —, funciona pelo mecanismo

de Proof of Stake (PoS ou Prova de Participação) e é um dos primeiros produtos

lançados no ecossistema do projeto.

“Proof of Stake” é uma alternativa proposta à prova de trabalho (PoW). Ele é um

sistema no qual qualquer pessoa com uma quantidade suficiente de tokens pode

utilizar suas criptomoedas por um período de tempo definido e validar as

transações. Ao fazer isso, os participantes recebem incentivo econômico para

manter a validade do sistema.

Resumidamente, a Polygon se autointitula como uma Layer de camada 2, o que

significa que atua como uma camada adicional para Ethereum que não busca

alterar a camada de Blockchain original.

Nosso token foi criado na rede através do deploy de um smart contract padrão de

token ERC-20.

O Token CRPLAY

O objetivo do token é representar os valores de dinheiro in-game e transportá-lo

para o mundo real através de câmbio. Para tal é necessário que o usuário tenha

uma carteira na rede Polygon a fim de receber e assinar transações que serão

registradas na rede bem como armazenar seus NFTs.
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O CRPLAY ( CryptoSoul Roleplay) foi criado em emissão única de fornecimento de

337,6 bilhões de unidades com 10 casas decimais, sem protocolo de queima nem

taxas de transferência. A propriedade do token foi renunciada dentro de seu próprio

smartcontrast após sua emissão ficando impossível suas alterações e adição de

blacklist e outras funcionalidades de smart contracts.

Supply

Play to earn: valor liberado gradualmente mês a mês de acordo com a capacidade

de produção da cidade.

Oferta Pública: Oferecida inicialmente para a versão beta e teste de Defi, será

restabelecida trimestralmente. Oferta inicial: 10.644.667 tokens. Aumento de acordo

com a capacidade da CryptoSoul e seus parceiros proverem liquidez.

Oferta Privada: Fornecida com 20% de desconto para investidores que financiam a

expansão do projeto.

Comunidade: Valor trancado em carteira administrada por DAO, onde os detentores

votarão nas decisões de uso dos recursos da cidade usando seu Título de Eleitor.

Fundadores: Toda a equipe e custos do projeto, recebem CRPLAY. A liberação é de

10% do valor alocado (3.760.000.000) a cada trimestre - primeira liberação ao

lançamento.
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Advisors: Consultores e fornecedores parceiros que acreditam em nosso projeto e

recebem honorários com nosso token.

NFTs

O estímulo à compra de NFTs dá-se pelos benefícios que eles proporcionam ao seu

detentor, seja aumentando seu potencial de ganho, facilitando seu dia-a-dia ou

fornecendo acesso. Por exemplo, para se ter um título de eleitor é preciso ter

residência fixa na cidade ou lugar de quem tenha, bem como para prestar concurso

público (policial, médico, advogado, juiz e outras profissões públicas).

Os valores dos NFTs são baseados em índices reais do Rio de Janeiro. Com cada

R$ representado por CRPLAY. Ex. um carro que custe R $130.00,00 na tabela FIPE,

na CryptoSoul custará 130.000 CRPLAY - este será o custo do NFT.

Veículos
Todos os veículos do jogo são NFTs, e são uma ferramenta indispensável para

odesempenho do jogador durante sua jornada na cidade. Seus preços são

baseados na tabela FIPE. Categorias de veículos:

● Carros

● Motocicletas

● Caminhões

● Embarcações

● Aeronaves

Imóveis
Casas e apartamentos provêm alguns benefícios exclusivos como possibilidade de

aluguel, título de eleitor, e pré-requisito para concursos e carreiras políticas. E

benefícios de utilidade, como capacidade de armazenamento de ítens,

guarda-roupas, garagem, cozinha para preparo de alimentos e abrigo. Na cidade,

além de todas as construções já existentes que ultrapassam as 2000 unidades
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existem 85% dos 130km² que ainda não foram construídos, os terrenos que serão

disponibilizados para construções a gosto do proprietário.

Negócios
Meio de potencializar o ganho de tokens através de prestação de serviços ou

produção de bens.

● Postos de combustíveis

● Barbearias

● Estúdios de Tatuagens

● Lojas de Pets

● Loja de departamentos

● Refinaria de petróleo

● Madeireira

● Siderúrgica

● Fazendas agrícolas

● Fazendas pecuaristas

Atividades Ilegais
Um dos principais pilares, que adicionam emoção e movimentam a roda do RP, é o

das atividades ilegais. Não poderia ficar de fora num jogo como GTA. Nas atividades

ilegais são comercializados NTs de sedes de quadrilhas e de locais de produção de

itens ilegais.

● Drogas

● Armas

● Munição

● Lockpicks

● Coletes à prova de balas

Governança e Defi

Como em uma cidade democrática, o uso dos recursos será administrado por

representantes públicos e eleitores mediante poll. Para exercer sua cidadania, cada

jogador precisa ter um título de eleitor.
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Título de eleitor: a cada 5 anos dentro do metaverso (60 dias vida real) morando
em imóvelpróprio, o player recebe um token (título de eleitor) “mintado” na Aragon

que pode ser usado para acumular poder de voto ou para ser negociado.

Através deste mecanismo conseguimos a retenção do NFT por parte do player

aumentando seu valor de mercado, pois os imóveis são limitados.

Outros mecanismos de Defi serão implementados ao longo da expansão das

atividades do metaverso. Na fase inicial, oferecemos o sistema de stake para

cidadãos que colocarem o seus CRPLAY em poupança no RP, oferecendo

rentabilidade mensal. Estes fundos serão descontados na provisão Play to Earn.

Considerações finais

A possibilidade de um jogo “pay to play” de tamanha aderência como GTA se tornar

“play to earn” é algo que muda o cenário dos Blockchain Games com impactos

profundos na organização deste mercado que atualmente empreende mais recursos

em marketing do que de fato em desenvolvimento de jogabilidade. A CryptoSoul

sai na frente oferecendo diversão, conteúdo publicitário e distribuição de renda para

toda a comunidade gamer fazendo interseção com especuladores, colecionadores

de NFTs e caçadores de games play to earn.

Acreditamos no nosso sucesso pela paixão e dedicação empreendida ao

entretenimento dos usuários onde o mesmo poderá construir uma vida paralela

totalmente imersiva e realista. O interesse de ganho financeiro será secundário por

parte do jogador não dispensando a rentabilidade atrativa no desenvolvimento da

nossa economia com isso atingimos uma sustentabilidade sem precedentes na

indústria.
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