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Quem já está no

metaverso, como e onde

O Metaverso requer poder de 

computação e processamento 

que suporte fl uxos intensos 

de Big Data sem perda de 

qualidade.

Nessa camada as empresas 

trabalham em kits de 

desenvolvimento de 

soft ware (SDK), tecnologia 

3D e ferramentas para 

desenvolvedores que 

desejam construir mundos e 

experiências no Metaverso.

Essa camada inclui a 

tecnologia que irá permitir 

que as pessoas comprem, 

vendem e tenham bens e 

serviços no Metaverso. Apesar 

dos NFTs e moedas crypto se 

destacarem, é possível que elas 

só cubram os Mundos Virtuais 

Descentralizados. Desta 

forma, as empresas de meios 

de pagamento tradicionais 

continuariam altamente 

relevantes.

Essa camada inclui os 

dispositivos que permitem 

que as pessoas consigam fazer 

imersões realistas nos mundos 

virtuais e para isso precisam 

de tecnologias emergentes, 

normalmente desenvolvidas 

por startups.

Eles são divididos em dois: 

mundos virtuais centralizados 

e descentralizados.

Essa camada reúne os bens, 

serviços e experiências 

que estarão disponíveis no 

Metaverso. Essa é a categoria 

que mais irá se adaptar e 

mudar de acordo com o 

desenvolvimento desse 

ambiente no futuro.
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Os dispositivos de realidade virtual e aumentada 

que estão sendo desenvolvidos para navegar 

nos mundos virtuais exigem gráfi cos de alta 

qualidade e uso de IA. Empresas como a 

Qualcomm e a Intel têm desenvolvido chips 

específi cos para este fi m.

Haptic Startups, como HaptX e Sense Glove, 

são as que desenvolvem tecnologias que 

permitem sentir o toque em mundos virtuais. A 

Teslasuit já está desenvolvendo roupas inteiras 

que permitirão que essa sensação de toque seja 

sentida por todo o corpo.

Empresas que usam a tecnologia de Holograma 

para projetar objetos 3D em espaços físicos 

também são entusiastas do Metaverso. Base 

Hologram é uma que está usando a tecnologia 

para trazer artistas falecidos como Whitney 

Houston e Buddy Holly de volta aos palcos. Já 

a RealViewImaging usa os hologramas para 

mostrar os órgãos internos de um paciente com o 

intuito de ajudar em seu plano cirúrgico.

Empresas como Unreal Engine e Unity

desenvolvem os motores de jogos em 3D.

Empresas que fornecem soft ware para o 

desenvolvimento de kits de AR como a Niantic, 

criadora do Pokémon GO e a Wikitude, startup 

que desenvolve SDKs para aplicativos de AR, são 

alguns dos exemplos desta categoria.

Empresas que fornecem soft ware para o 

desenvolvimento de kits de AR como a Niantic, 

criadora do Pokémon GO e a Wikitude, startup 

que desenvolve SDKs para aplicativos de AR, são 

alguns dos exemplos desta categoria.

Nesse ambiente, uma única empresa defi ne as 

regras, bens e experiências do mundo virtual. 

Roblox e Minecraft  são os principais exemplos.

PayPal já é usada no Roblox, Minecraft  e 

SecondLife. Visa, Google Play, Apple Pay e 

Mastercard são permitidos no Minecraft .

Elas funcionam como credenciais de login em 

mundos virtuais descentralizados. O Sandbox 

permite que usuários façam transações usando 

Venly, Bitski e Metamask.

Essa subcategoria pode se desdobrar em outras 

duas. Os jogos com AR/VR, em que players 

como Ramen VR, Illumix, Survio, Nolo e 

Polyarc já atuam, e os jogos Descentralizados, 

como Mythical Games, que permitem que os 

jogadores construam minigames e troquem 

itens NFT.

Brand New Vision e DressX são algumas das 

startups que usam NFT para vender seus itens 

nos mundos virtuais. Grandes marcas de moda 

têm usado o Metaverso para fazer marketing 

próprio, como a Nike, que comprou a startup 

RTFKT, que tem entre seus produtos uma linha 

de tênis virtuais para o ambiente. Outro exemplo 

é o da Gucci, que criou uma mala digital 

vendida por US$ 4 mil no Roblox, em 2021.

Algumas empresas estão desenvolvendo 

ambientes de trabalho digitais imersivos para 

que seus colaboradores possam trabalhar 

integrados em projetos e interagir uns com 

os outros na mesma sala digital. Immersed

e vSpatial desenvolvem interações por meio 

de avatares e óculos 3D, enquanto a Cosmos 

Video está mais focada na interação social 

no trabalho. Essa startup inglesa permite que 

colaboradores naveguem representações de 

seus escritórios em formato de game onde 

podem fazer videoconferências ou mesmo 

desafi ar seus colegas para jogar minigames.

Empresas como a Verizon e a AT&T têm 

se associado respectivamente à startup 

Dreamscape Immersive e à Meta para prover 

a rede em 5G necessária para navegar nestes 

ambientes.

Empresas como Oculus VR, Pimax e Varjo

desenvolvem headsets que irão permitir a 

experiência de Realidade Virtual.

Os óculos inteligentes com capacidade de 

Realidade Aumentada (AR) são as apostas das 

empresas Nreal, Magic Leap e Real Max, entre 

outras.

Essa tecnologia está sendo usada por 

plataformas de e-commerce para exibir 

detalhes de seus produtos aos consumidores. 

Ela deve ser aplicada também para empresas 

que queiram criar versões digitais de seus 

produtos no mundo físico. A PreVu3D cria 

modelos virtuais de fábricas e a Vntana

transforma produtos físicos em réplicas 3D.

Alter e a Ready Player Me são startups que 

permitem que usuários transformem selfi es 

em avatares que podem ser customizados de 

diversas formas. Já a Pinscreen e a Uneeg 

oferecem plataformas de desenvolvimento 

de avatares que incorporam ferramentas de 

Processamento de Linguagem Natural.

A tecnologia permite a captura de vídeos de 

experiências do mundo real para replicá-los em 

ambientes digitais em 3D. A startup israelense 

Tetavi tem usado a tecnologia para transmitir 

concertos ao vivo e performances de dança.

Desenvolvidos usando tecnologia de 

blockchain, esses mundos também permitem a 

construção, compra e venda de espaços, porém 

as transações são todas feitas em moeda crypto. 

Decentraland e The Sandbox são dois dos mais 

populares mundos virtuais descentralizados.

CryptoEmpresas como Gemini, Crypto.com

e Binance são utilizadas como plataformas de 

transação crypto no Sandbox. Já a cryptomoeda 

de Decentraland pode ser comprada na Kraken

e Coinbase.

Os NFTs estão emergindo como a espinha 

dorsal da atividade econômica em mundos 

virtuais descentralizados. Marketplaces como 

Open Sea e Rarible já suportam a venda de 

imóveis em Decentraland e em The Sandbox.

Startups estão construindo ambientes para 

concertos no Metaverso, usando experiências 

imersivas. AmazeVR, Pixelynx e Melody são 

alguns dos players já em ação.

Essas empresas estão comprando, vendendo, 

desenvolvendo e alugando propriedades 

virtuais nos mundos virtuais descentralizados. 

A Everyrealm, por exemplo, anunciou já ter 

vendido US$ 4 milhões em propriedades no 

The Sandbox.

Os conhecidos players AWS, Azure e Google 

Cloud serão essenciais para processar de forma 

remota gráfi cos em alta resolução e soluções 

com inteligência artifi cial, entregando o 

resultado da experiência em dispositivos VR.

Empresas como Zenlayer e Akamai têm 

fornecido suas infraestruturas em edge 

para a Roblox e a Riot Games. Esse tipo de 

infraestrutura é voltado a aplicações que 

dependem de respostas em tempo real, como 

os games.


