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Olá, 



Como um dos fundadores e sócio-executivo da 
WePlay Esports, estou honrado em recebê-lo ao 
novo e excitante mundo dos eSports e Tokens Não 
Fungíveis (NFTs). Como NFTs são um assunto 
razoavelmente novo, nós sentimos que precisávamos 
explicar essas criações digitais únicas ao 
público e aos nossos fãs. Nós da WePlay Esports 
constantemente desafiamos os limites existentes, 
expandindo nosso alcance através de experiências 
mais significativas aos fãs dos nossos eventos.



Reconheço as NFTs como uma maneira brilhante de 
unificar a comunidade de eSports enquanto 
dispendamos de um novo nível de interação que é 
única e valiosa. A incorporação de blockchain 
garante a confiabilidade das NFTs de maneira 
jamais vista antes anteriormente.



Os Colecionáveis WePlay são uma maneira divertida 
de torcedores conectarem-se com seus jogadores 
favoritos e obterem objetos de recordação únicos, 
para capturar e imortalizar nossos torneios. Você 
irá descobrir como os Colecionáveis WePlay podem 
ser combinados também para criar uma experiência 
ainda melhor.



Eu convido vocês a aprender o que faz das NFTs 
algo único e como a WePlay Esports está 
incorporando esses ativos ao nosso projeto de 
Colecionáveis WePlay, para conseguir recompensas 
digitais, materiais e ao nível de experiência 
para a comunidade e torcedores de eSports.

Yura Lazebnikov, 

Sócio-executivo da WePlay Esports
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A blockchain  
e os NFTs 
Com a criação do Bitcoin em 2019 pelo “misterioso” Satoshi 
Nakamoto, o mundo foi apresentado à Blockchain - a primeira 
network distribuída para seguir itens (Bitcoins) desde sua 
criação e subsquente transferência para carteiras de bitcoin ao 
redor do mundo. A invenção de Satoshi Nakamoto foi uma 
revolução, e rapidamente, programadores perceberam que outras 
moedas (chamadas Altcoins) e tokens com atributos diferentes 
poderiam ser criados e transferidos.

Token — um tipo de criptomoeda que 
representa um valor e tem uso 
específico e fica numa blockchain. 
As tokens são normalmente fungíveis



Fungível — pode ser substituir ou 
substituído por outro item idêntico; 
mutuamente intercambiável.


Identity
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Tokens não fungíveis (NFTs)



Em 2017, tokens não fungíveis (NFTs) foram criados. Eles têm 
origem da mesma forma que outros tokens de criptomoedas. Assim 
como notas de Reais, cada Bitcoin ou token (fungível) é igual em 
valor a qualquer outro respectivo Bitcoin ou token (fungível); 
contudo, cada NFT é um item digital 100% único. NFTs são 
especiais, valores digitais/criptografados únicos. Eles não são 
fungíveis.



As NFTs podem ser propriedade de apenas uma pessoa ou entidade de 
cada vez. A NFT "original" pode ser transferida a um novo dono, mas 
jamais pode ser duplicada, uma vez que só por ser uma cópia já não é 
mais a original.



Nós criamos “contratos inteligentes” que facilitam a criação 
inicial de NFTs e definem quais informações o token contém e o que 
pode ser feito com elas. Essa forma única de programação e 
processo dá às NFTs atributos como a originalidade e a raridade, 
fazendo-as particularmente atrativas quando adjuntas às mídias 
digitais únicas.
 

Contrato inteligente — um contrato auto-executado existente numa 
rede blockchain, com os termos de acordo entre o comprador e o 
vendedor inscritos diretamente em seu código.



A blockchain é um livro fiscal descentralizado dos tokens, 
facilitando o rastreio de propriedade de cada um dos tokens em si 
e seu histórico de transações, entregando assim uma garantia de 
validade ao dono. O que faz as NFTs diferentes é que a programação 
do token pode ser expandida desse básico para incluir outras 
aplicabilidades e funções. Por exemplo, associar a NFT a outro 
ativo digital, material ou mesmo experimental, ou criar NFTs que 
são parte de uma coleção. Quando todas as NFTs são postas juntas, 
como a Manopla do Infinito e as Pedras, o resultante tem mais 
valor que suas partes constituintes.
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Sobre os 
Colecionáveis WePlay 
A WePlay Esports Media Holding adotou NFTs para beneficiar os 

fãs, jogadores, apresentadores e a comunidade em geral. As NFTs 

permitem uma experiência mais imersiva que continuará mesmo após 

o término de um torneio ou competição. Esse avanço levará os 

próximos eventos de e-sports e narrativas para um novo patamar, 

com maneiras únicas de aproveitar a tecnologia blockchain para 

distribuir objetos de recordação de eventos, itens físicos e 

serviços exclusivos, incluindo experiências na vida real. Dessa 

forma, os mundos dos e-sports, entretenimento e tecnologia 

colidem, e novas possibilidades se abrem. 





Como exemplo prático, vamos imaginar o que teria acontecido se a 

WePlay Esports tivesse incorporado NFTs durante o torneio 

WePlay! Mad Moon Dota 2, que aconteceu em 2020 e contou com a 

#madmoontruck. Os NFTs teriam facilitado o compartilhamento das 

réplicas físicas exclusivas do veículo e até mesmo a capacidade 

de leiloar um passeio na vida real no caminhão com um jogador do 

evento, apresentador ou outra pessoa. Através dos NFTs, o 

público poderia ter acesso e se tornar parte do evento de 

maneiras únicas e significativas, nunca possíveis. Com os NFTs, 

os espectadores podem ganhar ou comprar itens únicos, elevando 

experiências e unindo a comunidade.
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O potencial dos 
Colecionáveis WePlay 
Nesta seção, gostaríamos de introduzir alguns dos conceitos NFT 

dos Colecionáveis WePlay. Essas ideias podem servir como 

projetos para os futuros tokens Colecionáveis WePlay.








Cartas de Torneio - são cartas NFT com o logotipo do torneio 

digital, emblema e outros tipos de comunicação visual. Como 

referência, pode-se imaginar o beisebol tradicional, Magic: The 


Gathering, ou cartas de Pokemon, que nunca serão danificadas. 

Pode haver um estoque limitado de cartas com um design 

semelhante e IDs únicos. As cartas podem fazer parte de uma 

coleção que cresce ao longo do tempo e potencialmente aumentando 

o valor de cada carta. As cartas também podem diferir em classe 

de Comum a Raro, Ultimate, etc., definindo sua qualidade, 

escassez e potencial valor futuro. 





Cartas de Celebridades — a mecânica é a mesma que acontece com 

as cartas de torneio. Este tipo de token pode ter uma foto ou 

uma assinatura de um jogador, treinador, comentarista, etc. Pode 

ser estático ou animado. 





Cartas de Equipes - estas seriam baseadas nas cartas de 

celebridades, mas com toda uma equipe, e podem conter fotos em 

grupo, vídeos, placas de assinatura, etc. 





Melhores momentos/destaques. Essas mídias digitais na forma de 

uma foto, vídeo ou mesmo hologramas 360°/3D são criadas durante 

as partidas. Um destaque que será lembrado por jogadores e fãs é 

imortalizado na forma de NFT dos Colecionáveis WePlay.
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NFTs Expandem Oportunidades de Coleção e Fornecem Garantias 

Incomparáveis aos Proprietários 





O grande diferencial sobre NFTs é que eles podem fornecer outras 

oportunidades:





Colecionáveis WePlay podem ser distribuídos de várias maneiras, 

incluindo leilões, vendas diretas, presentes. Um NFT dos 

Colecionáveis WePlay pode ser parte de um pacote de 

merchandising. 





Sabendo que eles são limitados em números, uma vez que o estoque 

original for vendido, a única maneira de obter o token é através 

do livre mercado.





Os fãs podem participar da criação dos Colecionáveis WePlay, 

votando em seus "momentos de hype" favoritos de um evento ou 

torneio. 





Finalmente, os proprietários dos Colecionáveis WePlay NFT 

recebem autenticidade e segurança garantidas dos objetos de 

recordação. Nos mundos da arte, colecionáveis e objetos de 

recordação esportivos, há oportunidades para os inescrupulosos 

criarem falsificações. Graças à tecnologia blockchain, a 

autenticidade e procedência dos Colecionáveis WePlay são 

conhecidas, listadas e validadas por um livro fiscal distribuído 

para que a negociação e coleção seja segura e confiável para 

todos os colecionadores. Este nível de garantia não era possível 

antes da invenção de NFTs.



Conclusão

A WePlay Esports espera que este white paper tenha ajudado você 

a entender como os Colecionáveis WePlay, baseado na NFT, 

oferecem aos nossos espectadores uma nova e emocionante maneira 

de se envolver ainda mais em nossos torneios e eventos. Os 

Colecionáveis WePlay dão aos nossos espectadores uma maneira de 

imortalizar suas experiências. As características únicas dessas 

novas tecnologias permitem que a WePlay Esports recompense 

nossos fãs com itens e oportunidades únicas que eles 

definitivamente merecem e uma nova plataforma de negociação 

segura e conveniente.





Os Colecionáveis WePlay vão além de um único evento e implica 

recompensas pela lealdade do espectador. Nossos fãs de e-sports 

podem amplificar o fator diversão de um evento do jeito  que a 

WePlay Esports sempre desejou. Os NFTs fornecem um meio para 

negociar itens digitais, físicos e experiências da vida real 

nunca vistas antes, com a confiança do blockchain. 





Esperamos que você se junte a nós para receber essa incrível 

nova tecnologia, participando de nossa atividade de coleção, 

troca e desenvolvimento de NFT. Desde a nossa criação, a WePlay 

Esports sempre esteve na vanguarda de novos desenvolvimentos em 

tecnologia e e-sports, e através de nossa evolução com a NFT, 

queremos continuar assim.
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https://twitter.com/WePlay_Esports/



https://www.facebook.com/WePlayEsportsGlobal/



https://www.linkedin.com/company/weplayesports/


http://weplaycollectibles.com


https://weplayholding.com/



Site Colecionáveis WePlay - 


Site WePlay Esports - 

Sobre a 

A WePlay Esports é uma empresa holding de mídia de esports com 

sedes nos EUA, China e Ucrânia. A empresa concilia as melhores 

práticas de esportes eletrônicos,  mídia e áreas de 

entretenimento a fim de fornecer produtos e serviços de ponta 

para todo o mundo. 



Desde 2012, a marca WePlay Esports é conhecida não só por ser uma 

organização de alta qualidade, mas também pela transmissão de 

torneios de esports online e finais de LAN. Além de criar e 

sediar eventos de esports, a expertise da holding é desenvolver  

soluções de TI e plataformas competitivas, bem como marcas 

integradas a esports e  vendas de direitos de mídia.


 


Aproveitando o que o público mais gosta – esports e 

entretenimento – a holding aceita  as oportunidades e desafios 

provenientes dos esports que possam fortalecer os  negócios. 

Dessa forma, a empresa, com este público global, evolui no 

ambiente dos esportes modernos. 


 





Onde nos encontrar: 

https://twitter.com/WePlay_Esports/
https://www.facebook.com/WePlayEsportsGlobal/
https://www.linkedin.com/company/weplayesports/
http://weplaycollectibles.com
https://weplayholding.com/
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https://www.businessinsider.com/bitcoin-history-cryptocurrency-satoshi

-nakamoto-2017-12 



https://ethereum.org/en/nft/ 


https://a16z.com/2021/04/02/nfts-readings-resources/





https://a16z.com/2021/02/27/nfts-and-a-thousand-true-fans/ 





https://en.wikipedia.org/wiki/Non-fungible_token 





https://venturebeat.com/2020/12/09/vorhaus-advisors-63-of-gamers-would

-spend-more-on- virtual-goods-with-real-world-value/ 





https://theconversation.com/how-nonfungible-tokens-work-and-where-they

-get-their-value-a- cryptocurrency-expert-explains-nfts-157489 





https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-

token/ 





https://footwearnews.com/2017/focus/athletic-outdoor/air-jordan-13-whi

te-team-red-sneaker- release-february-18-307031/ 





https://www.mentalfloss.com/article/597845/art-forgeries-history 





https://www.cnbc.com/2013/03/19/Commonly-faked-collectibles.html 





https://scambusters.org/sportsmemorabilia.html
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