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Um prenúncio do que está por vir

do Metaverso

Em 1992, seu livro
Snow Crash criou a
ideia do Metaverso.
Um conto
preventivo de
corporações que
administram um
mundo virtual ao
qual os humanos
estão ligados na
vida cotidiana.
30 anos depois,
o escritor está
criando seu
próprio Metaverso.

Um romance de ficção
científica de 2011 História,
ambientada em uma
distopia em 2045, o
protagonista Wade Watts
busca por um “easter Egg”
em um jogo de realidade
virtual mundial, cuja
descoberta o levaria a
herdar a fortuna do
criador do jogo.
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Enciclopédia virtual

Inteligência
artificial forte?

Professor virtual
Aumento de
habilidade
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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Big Data +
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Computação
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Digital (2G)

2000-2010
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Smartphone
(3G)

Streaming LTE
(4G)

Full speed (5G)

1G suportava
apenas chamadas
de voz e pouco mais

2G suportava
mensagens de texto,
imagens e multimídia
(SMS, MMS)

As primeiras redes 3G
ficam online, suportando
áudio e vídeo de alta
qualidade e roaming
internacional

4G e LTE suportam
streaming de vídeo em
HD e são implantados na
Europa e, posteriormente,
nos EUA

A Coreia do Sul lança pela
primeira vez o 5G em todo o
país, seguido por 50 cidades
na China. Os EUA, o Reino
Unido e a Alemanha também
de forma limitada. Em SP é
ativada em 08/08/2022

Largura de banda de dados:
1,9 kbps

Largura de banda de dados:
14,4 kbps – 384 kbps

Largura de banda de dados:
2 Mbps

Largura de banda de dados:
2 Mbps - 1Gbps

Largura de banda de dados:
1Gbps ≧ 10Gbps

GPT-3, Gato, Tesla, Dall-E, LaMDA…

Oba, já está no mapa! 😆
Mas apenas na janela de 10 anos! 🤦🏻♂️
“A divisão de realidade virtual da empresa é nossa
primeira incursão nesse universo. Queremos
permitir que o metaverso seja muito mais
acessível e integrado às nossas redes sociais
Facebook, Instagram e WhatsApp.” A META está
investindo globalmente US$150 milhões para
ajudar a desenvolver a próxima geração de
criadores de conteúdo do metaverso e fez uma
parceria com a Amazon Web Services para a
capacitação de 50 mil profissionais brasileiros
em nuvem e marketing digital.”

Diretora de Negócios no Facebook

Humanos digitais
METAVERSO

Como um bolo, o metaverso
é composto de camadas

Experiência

Jogos, sociais, E-sports, teatro,
cinema, shopping, trabalho, reuniões

Descoberta

Redes de anúncios digitais, sociais,
curadoria, ranking, lojas, agentes

Economia
de criador
Computação
espacial
Descentralização
Interface
humana

Ferramentas de design, mercado de
ativos, workflow, e-commerce
Computação 3D, motores 3D, UI multitarefas,
AR/VR/XR, mapeamento geoespacial
Computação de bordo, agentes
IA, micro serviços, blockchain
Móvel, óculos digitais, holotransporte, surface,
wearables, hápticos, gestos, vozes, neurais
5G, Wifi 6, 6G, nuvem, GPUs, nanomateriais,
computação de bordo, computação quântica

Infraestrutura

As maiores barreiras para o início
da jornada do Metaverso são:
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Infraestrutura

Se tudo é digital, a experiência se torna a chave do sucesso do
engajamento.

WEB 2.0

WEB 3.0

Plataformas centralizadas

Descentralização

•
•
•
•
•
•
•

Google
Apple
Meta | Facebook
Tencent
Baidu
Alibaba
Microsoft

•

•
•
•
•

Blockchain
Criptografia E2E
NFTs
Liberdade
Interoperabilidade
econômica

“Sem economia não há compartilhamento, e
sem segurança não há confiança. Como
balancear a internet para o Metaverso e as
formas e meios que o farão, serão o segredo
da verdadeira transformação digital
imersiva que desponta no horizonte.”

MARCIO ALMEIDA

•

Qual o acesso físico adequado?

•

Como estar pleno e apto com os sentidos (audição,
visão, olfato, tato e paladar) e mais as percepções
de estrutura corporal, sensações de equilíbrio, frio,
calor, cheiros e etc?

•

Qual será o papel da inteligência artificial (IA) para
as interfaces interativas e os desafios sensoriais?

•

Qual o papel do hardware sináptico,
computacional e distribuído para
destrancar o metaverso?

Que barreiras existem hoje para
o Metaverso se tornar concreto?

Na verdade, toda tendência não se
concretiza quando os fatos acontecem
Fatos acontecem quando
se inspiram e vão em
direção a uma tendência!

O primeiro treinamento foi através das
redes sociais e do uso de algoritmos.

Existe apenas felicidade virtual
mesmo quando não existe a real!

A imersão na tecnologia
acelera a disrupção das
barreiras da realidade
tornando cada vez mais aguda
a necessidade de tecnologia
verdadeiramente humana.

tão longe assim?

00:00 Fly-Through NVIDIA's Campus
02:02 I AM AI
09:13 Climate Science and FourCastNet

Uma pausa para
processarmos tudo 🤯

O “segredo” dos grupos
A codificação secreta em cada identificação
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O que move a economia
do Metaverso?
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Infraestrutura

Terrenos mais baratos:

Produtos e
marcas

• Decentraland - US$3.100
• The Sandbox - US$2.616
• Em 2021 a maior venda foi de US$4,3 milhões
pela Republic Realm no The Sandbox
• AustinVisuals - Arquitetos digitais na Decentraland US$35.000
(projeto, programação, design e manutenção do espaço).

O prédio da Genial no Decentraland terá três andares. O primeiro
piso será uma réplica da recepção do escritório da corretora em São
Paulo. O segundo será dedicado aos traders, e o terceiro piso será
um espaço inspirado no universo cripto.
“A Genial tem um compromisso com a inovação. Temos que estar conectados com
novos públicos, em novos ambientes, de olho no futuro.Acreditamos que o metaverso
será o meio virtual mais usado para negócios e relacionamento num futuro muito
próximo.“O metaverso é um mundo novo para pessoas e marcas, mas com
possibilidades infinitas. Vamos descobrir juntos o potencial deste universo”

Rodolfo Riechert
Genial Investimentos

Terrenos
digitais

NFTs
VALOR

Blockchain e
Criptomoedas

Experiências
imersivas

Serviços
•

Saúde via telepresença

•

Telemedicina integrada

•

Aplicativos integrados com pacientes e médicos

•

Farmácias e espaços de saúde digitais
•
Prescrição digital e prontuário eletrônico;
•
Pagamento online e controle financeiro;
•
Sala de espera digital;
•
Relatórios e estatísticas.

Produtos e
marcas

Terrenos
digitais

A Treatment lançou o primeiro serviço integrado de saúde já pronto para
o metaverso e com conexão remota entre paciente, médicos e centros de
diagnóstico num único ecossistema. Medicina holística digital.
Trabalhando com colegas da Faculdade de Medicina da Universidade de Minnesota,
reunimos médicos de todo o mundo para fornecer as melhores e mais recentes
informações possíveis em uma biblioteca global de medicina, dando a você acesso a
informações de alta qualidade, independentemente de quem você seja ou de onde
esteja. Continuamos a receber especialistas e profissionais de saúde qualificados de
todo o mundo para contribuir com nossa biblioteca médica global em expansão.

John Fraser CEO at Treatment.com - Leader in AI meets Healthcare meets Blockchain.

NFTs
VALOR

Blockchain e
Criptomoedas

Experiências
imersivas

Produtos e marcas

Produtos e
marcas

• Projeção de US$ 800 bilhões até 2024
• Áreas fundamentais: jogos online (desenvolvedores e hardware),
entretenimento ao vivo (shows, exposições, esportes etc.) e mídias
sociais – incluindo publicidade.
• Nike e Ralph Lauren possuem espaços no Roblox para compra de
criptoativos e prática de esportes
• The Dematerialised possui espaço de “loja de departamento” e
comercializa artigos de luxo (bolsa Birkin, da Hermès e etc para o avatar

Terrenos
digitais

NFTs
VALOR

O Fortnite, jogo da Epic Games, evoluiu de um jogo multiplayer para
uma plataforma de socialização e entretenimento. Em agosto de 2021
realizou um show digital de Ariana Grande com venda de produtos
NFT e Skins dentro da plataforma.

“Nas próximas décadas, o metaverso tem
potencial para se tornar uma parte de vários
trilhões de dólares da economia mundial”

Tim Sweeney
CEO at Epic Games

Blockchain e
Criptomoedas

Experiências
imersivas

NFTs
•

O Axie Infinity permite que o jogador ganhe
dinheiro através da modalidade play-to-earn (jogue
para ganhar) via NFT.

•

The Sandbox, tudo roda em torno da moeda
do game, a SAND, que é um NFT.

•

Em 19 de agosto, o SBT oficializou sua NFT no
metaverso com uma galeria de obras no Metaverso.

“A exposição de NFT do SBT é revolucionária porque através da tecnologia da
Origgio vamos fazer uma integração direta com um metaverso. Tudo foi feito
sob medida para a emissora e os NFT poderão ser vendidos diretamente no
metaverso. E essa integração é o grande diferencial, que é unir as tecnologias
descentralizadas com a imersão do metaverso. É a web3.”
“O SBT foi a primeira emissora de televisão brasileira a entrar no mercado dos NFTs. O
leilão, agora no metaverso, só reforça a nossa aposta numa tendência global. Com o
comércio dos tokens, visamos a entrega de uma experiência em realidade virtual única
para o público e fãs do SBT, com salas imersivas, desafios da barra de ouro, entre
outras atrações. Será uma janela nova na qual o público poderá consumir os produtos
do SBT de uma forma nunca vista. É de fato uma revolução cultural.”

Carolina Scheinberg
Gerente Novos Negócios / Inovação

Produtos e
marcas

Terrenos
digitais

NFTs
VALOR

Blockchain e
Criptomoedas

Experiências
imersivas

Pesquise no seu celular o que
mais está movimentando a
economia do metaverso
www.menti.com

Vamos recarregar
as energias 🍽️
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Quais os desafios do seu grupo
que mais te inspiraram?

Os jogos são a forma mais
popular e antiga de engajamento
digital e tecnologia combinados
em formas de negócios.
Existem porém muito mais
negócios que usam o jogo como
porta de entrada para um
universo de possibilidades.

•

Projetos e construções de cenários reais no mundo virtual;

•

“Trans-Projeção” do mundo real para o Metaverso;

•

Novos projetos exclusivos em NFTs;

•

Novos ativos digitais como casas, cidades, parques e espaços;

•

Fórmulas para usuários customizarem seus projetos arquitetônicos;

The José Cuervo Tequila Metadistillery.
Uma incrível colaboração de especialistas e designers em experiência digital: a
agência Ache, com estudo especializado no Metaverso Tangível mais o maior
distrito de videogames, Decentraland, os desenvolvedores da experiência, Vegas
City, Mekanism como agência de marketing; e os especialistas em experiência
gastronômica do Reino Unido, Bompass & Parr, encarregados de criar a
experiência estética e do consumidor.

Michel Rojkind
Na NAYAH, investimos no crescimento e desenvolvimento de pessoas e
empresas que se alinham à nossa visão de construir um verdadeiro poder
comunitário, riqueza compartilhada e bem-estar holístico para minorias

https://rojkindarquitectos.com

https://cuervo.com/metadistillery/

“Tornou-se mais fácil abrir uma comunicação, compartilhar tela de trabalho,
ajudar, ensinar, montar reuniões, tirar dúvidas, enfim, existem muitas ferramentas
interativas. Podemos juntos criar esboços, usar quadros, criar painéis de avisos etc.
E além de tudo, personalizar nosso escritório e a nossa baia como quisermos”
“A tendência é que iniciativas como essa, que começam por
necessidade ou até por brincadeira, se desdobrem em produtos e
serviços para nossos clientes. Enquanto colaborador tem uma
experiência positiva e prazerosa dentro da plataforma, eles têm
mais tempo e liberdade de pensamento para serem mais
criativos e dinâmicos”

Founder & Co-CEO na Voltz at Voltz

https://app.gather.town/

Tiago Compagnoni

•

Salas de aula dentro do metaverso

•

Imersão de aprendizado via realidade aumentada

•

Aceleração de conceitos com o híbrido síncrono
com assíncrono

A Flex Interativa, empresa de experiências digitais e soluções do Metaverso do Brasil,
realizou um evento em agosto na sua plataforma educacional, a Flex Universe. Durante
um período de três dias, 350 pessoas experimentaram o potencial completo dos serviços
– desenvolvido para tornar a experiência da educação a distância mais próxima e
humanizada, favorecendo o contato entre alunos e professores.

“A relação entre o real e virtual
está cada vez mais estreita.”

Marcelo Rodiño
Especialista em metaverso e pioneiro em tecnologias
imersivas como realidade aumentada e virtual. Desenvolve
games promocionais e treinamentos, atendendo grandes
marcas. Head de criação e sócio na Flex Interativa.

Criptomoedas do Metaverso e a valorização
•
•
•
•
•

APE, da Bored Ape Yacht Club - 5.000%
SAND, do jogo Sandbox - 1.446,93%
THETA, de video streaming - 1.012,14%
AXS, do jogo Axie Infinity - 1. 387,33%
MANA, do jogo Decentraland - 980,39%

Ready Player Me, uma empresa da Estônia que cria avatares
para o metaverso, levantou US$ 56 milhões em uma rodada de
investimento série B liderada pelos fundos de criptomoedas
nesta terça-feira (23/08).
A lista de investidores também conta com o cofundador do
Twitch, Justin Kan, o cofundador do Roblox, David Baszucki, a
empresa de venture capital Hartbeat Ventures, de Kevin Hart,
entre outros.
O uso de jogos em blockchain aumentou exponencialmente.
Em abril de 2022 a DappRadar, que rastreia informações sobre
o mercado de criptoativos, mostrou games com 52% de toda a
atividade de rede.

Em junho Nando Reis expandiu o universo de suas criações para a internet,
ao criar a Nando Reis Wallet, uma carteira digital com NFTs e programas de
recompensas. Em agosto lançou seu próprio metaverso e irá lançar um
show e um documentário inéditos na plataforma do NandoVerso.
“Nós da Relicário Produções em parceria com a Abrakazum Entretenimento,
desenvolvemos a plataforma Nando Reis, com conteúdo exclusivo e um programa
de recompensas, que veio para aproximar o cantor ainda mais dos seus fãs. É uma
outra forma de retribuir por tanto carinho e dedicação que eles têm pelo artista”

Nando
Reis

Marcelo
Rodrigues

Diogo
Damascena

Autor, músico,
cantor e compositor

Relicário produções

Relicário produções

“Com a solução criada no Roblox, o Banco do Brasil ratifica seu posicionamento como uma
das empresas mais inovadoras do mundo, proporciona uma memória afetiva da marca ao
público infanto-juvenil, potencializa um futuro incremento na base de clientes e pode criar
novos serviços aderentes ao ambiente virtual e imersivo proposto pela plataforma”

Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima
Vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia

•

Hardware

•

•

Grandes marcas

Software

•

•

E-commerces

Finanças
descentralizadas

•

Arranjos de pagamento

•

Artistas

•

Experiências exclusivas

•

Arquitetos

•

Imobiliárias digitais

•

Designers

Em qual camada o negócio
parece ser mais interessante?
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NIKELAND no Roblox
Where Sport Has No Rules
A Nikeland foi criada para ajudar a
integrar esportes e jogar em um estilo
de vida. Tem parques, quadras, pistas de
obstáculos e pistas de corrida. Os
jogadores podem adquirir produtos
digitalizados da Nike, que vão de roupas
a calçados, e se conectar ainda mais
com a marca. A Nike criou vários
métodos que permitem que as pessoas
experimentem seu ethos através do
metaverso.

ADERERROR x ZARA
Be Generation AZ
O projeto busca identificar a nova
geração a partir da singularidade dos
indivíduos, criando roupas e
maquiagens virtuais disponíveis para
os avatares. A lista se estende a bens
físicos e digitais com paletas distintas
de preto, amarelo, laranja brilhante e
azul marinho. Mesmo alter egos de
modelos de renome, como Mica
Argañaraz, podem ser encontrados
no metaverso graças à Zara.

GUCCI
A Gucci criou uma exposição de
jardim virtual dentro do Roblox. O
evento fez parte da comemoração
dos 100 anos da Gucci. Alguns
desses itens foram posteriormente
revendidos pelos usuários por
muito mais do que o valor da
versão do mundo real.

ADIDAS
Reivindicou a fama como uma das
marcas mais importantes do
metaverso via tokens não fungíveis
(NFT). A Adidas usa essa técnica para
vender wearables tanto no mundo
físico quanto no metaverso. Uma
campanha da NFT, “Into the
Metaverse” fez parceria com Bored
Ape Yacht Club, PUNKS Comic e
gmoney. Os itens podem ser usados
em jogos baseados em blockchain.

Atari

Burberry

Forever 21

Uma parceria com The Fabricant
e Enjin, a Atari está criando uma
linha de moda de alta costura
que fica inteiramente dentro do
reino digital, peças únicas que
não têm uma versão no mundo
físico. Esses produtos são
compatíveis com todas as
plataformas Enjin. Isso significa
que os produtos da Atari
também podem ser armazenados
na mochila digital da Enjin
Wallet.

Uma marca de alta moda colabora
com os designers de jogos
responsáveis por Honor of Kings. A
moda da Burberry para o jogo. O
item mais notável é uma roupa
inteira composta por um casaco,
botas, top e shorts. Existe também
um colete com bordado de cristal,
calça com babado na frente, trench
coat azul e botas wader. As roupas
completas e as seleções individuais
estão disponíveis online e offline.

Uma das marcas do metaverso que
mais vende mercadorias no Roblox. A
marca permite que usuários criem
suas lojas. Eles podem criar, colocá-la
onde quiserem, projetar o interior e
até contratar funcionários de
personagens não-jogadores. Novos
produtos físicos terão lançamento
simultâneo criando uma rede de ecommerce compartilhada.

Vans
Uma das marcas mais importantes do
metaverso. A Vans deu o salto com o
lançamento do “Vans World”: uma
experiência interativa, criada dentro do
Roblox. Oferece a chance de
experimentar as ofertas da marca de
maneira semelhante ao que eles
experimentariam no mundo real. A
Vans World tem uma loja de skate
completa e locais para praticar
kickflips, ollies e qualquer outro
truque.

Ralph Lauren

Tommy Hilfiger

Balenciaga

As ofertas são projetadas
exclusivamente na plataforma Roblox e
vêm com eventos temáticos. A
experiência Ralph Lauren Winter
Escape permite que usuários assem
marshmallows, bebam café e patinem
no gelo.Os usuários podem navegar na
Ralph Lauren Digital Collection para
desfrutar a moda vintage de tendências
da década de 1990. Os avatares podem
ser enfeitados com roupas esportivas
dos arquivos da marca Ralph Lauren.

Tommy Hilfiger se uniu ao conteúdo
gerado pelo usuário (UGC) para
oferecer uma coleção “Tommy x
Roblox Creators”. Composta por 30
itens digitais inspirados nos itens da
marca, para serem usados dentro da
Roblox. A loja está também no Portal
Boson e o mercado metaverso que
permite usuários da Decentraland
comprar itens físicos como NFTs com
tecnologia Boson Protocol.

Uma das casas de luxo francesas mais
famosas, em parceria com o gigante
dos jogos Fortnite. Inclui alguns dos
personagens de Fortnite com os
visuais icônicos de Balenciaga. Os
usuários também podem comprar
peças em uma loja virtual da
estabelecida dentro do Fortnite.

•

Infraestrutura Web3 e NFTs

•

Comunidade online

•

Ecossistema exclusivo de jogos baseado em metaverso.

•

Criou um ID único do metaverso via blockchain incorporado a um
sistema de conquista e nivelamento.

•

ID única em todas as plataformas

•

Permite o pagamento de tokens ou NFTs.

•

Rodada de financiamento da GuildFi fechou com US$6 milhões

https://guildfi.com

•

Foco no atletismo;

•

Acessa um ecossistema de mídia social descentralizado,
com foco em esportes;

•

De fãs, atletas e até recrutadores, todos podem se
reunir para interagir;

•

Atletas podem criar perfis que facilitem o acompanhamento
de seu progresso, antropometria e carrossel de destaque.

•

Permite rastreamento de estatísticas para monitorar
o progresso geral de um atleta;

•

Possui próprio token: PlayersOnly Token (PO)
vinculado ao blockchain da Binance

• Projetado para remover a sensação de isolamento
experimentada no trabalho ou estudo.
• Usuários podem escolher entre quatro zonas virtuais:
sala de aula, sala de reuniões, sala de conferências e
espaço para exposições.
• Parceria com a Michigan State University.
• Forneceu acampamentos de realidade virtual
e sessões de contação de histórias para alunos.

•

Armazenar todos os seus ativos do
metaverso em um único local seguro.

•

Usa WebVR para adicionar tecnologia
à web padrão

•

Hiperconectividade moderna e automação.

•

Atraiu um consórcio de marcas internacionais
e usuários dedicados.

•

Tem uma comunidade especial chamada
SuperSocial Labs, focada no desenvolvimento
do Roblox.

•

Vê o metaverso como uma plataforma que
pode levar os jogos para o próximo nível.

•

Vai além dos jogos, onde as pessoas podem
socializar e se juntarem para uma sessão
de jogos digitais.

•

Está provando que podem construir mundos de
jogos inteiros com IPs originais e de propriedade
dentro do metaverso.

•

É um sistema de jogos NFT e um mercado que usa
um token PWAR exclusivo.

•

É focado em uma mecânica de luta descentralizada.
Os jogadores podem criar um personagem único e
enfrentar pessoas de todo o mundo.

•

Uma das inovações mais significativas vêm do
gerenciamento de estoque: os itens, equipamentos
e armas são NFTs exclusivos.

•

Permite que jogadores troquem itens selecionados
por réplicas físicas no mundo real.

•

Plataformas conversacionais de IA
e modelos generativos.

•

Uma plataforma de desenvolvedor que facilita a
criação de personagens com inteligência artificial
adaptadas para os mundos virtuais vinculados ao
metaverso.

•

Podem criar entidades com inteligência artificial por
meio de linguagem natural.

•

Pode ser usado para moldar a entidade digital em um
ser único, alterando objetivos gerais, motivações e
memória da IA.

•

Em novembro de 2021, arrecadaram
US$7,2 milhões em fundos de investimento.

•

Trabalha com instituições de caridade.

•

Oferece uma experiência multimídia completa
adaptada a causas beneficentes específicas e inclui
a criação de NFTs especiais que visualizam os
benefícios reais de uma doação.

•

A primeira temporada se concentra em árvores
como: One Tree Planted, THG mais árvores e TreeNation.

•

Está criando um mundo virtual repleto de coleções
de árvores feitas por artistas convidados.

•

Contará com árvores NFT específicas e outras floras
e fungos.

•

Está certificando-se de que suas implementações
tecnológicas sejam ecologicamente corretas por
meio do uso do Polygon (o primeiro blockchain
negativo em carbono).

•

Traz alguns dos maiores ícones e IPs notáveis
para o metaverso por meio de NFTs.

•

Metaverso e NFTs são promessa como plataforma
para novos empreendimentos comerciais.

•

Para figuras e marcas da mídia bem estabelecidas.

•

Especializada em ajudar as pessoas a navegar pelas
várias complexidades de upscaling e monetização
do metaverso

•

Garantiram o financiamento inicial de um acordo
gerenciado pela Village Global e Woodstock Fund
com a participação da Polygon Studios.

•

Está ajudando criadores e colecionadores a
descobrir exatamente o que os NFTs 3D
podem fazer.

•

No seu mercado existem NFTs 3D, que vão de
veículos a arquitetura e até móveis virtuais.

•

Um influxo recente de US$2,7 milhões em
financiamento adicional.

•

Está trabalhando em ferramentas avançadas
de conversão de modelos 3D e garantirá a
compatibilidade em larga escala de NFTs 3D
com várias implementações de metaverso.

•

A fabricante de tintas é uma das primeiras
do setor a entrar para o metaverso.

•

A empresa promoveu o Bate Bola com
Renata Fan, encontro com a apresentadora
e embaixadora da marca totalmente dentro
do metaverso no final de julho

•

Reuniu clientes, parceiros e colaboradores,
em um auditório virtual, com palco,
cadeiras, sala decorada e os avatares de
cada participante, onde foram debatidos
temas quentes relacionados ao futebol.

•

Especializou-se em eventos
digitais, virtuais, e híbridos.

•

Construção de avatares de alta
resolução para o metaverso.
Serviços de tela holográfica.
Serviços de produção e pós
produção digital.

•
•

Influenciadora virtual Lu, do Magalu, estreou dia 24/08
no Horizon Workrooms, da Meta para uma entrevista

A b2finance, especializada em serviços de Business
Process Solutions (BPS) e Business Process Outsourcing
(BPO), abandonou o uso de um escritório físico e
passou todas suas operações para o metaverso.
“O objetivo da nova sede no metaverso é humanizar a relação da equipe remota.
Numa videoconferência, por exemplo, nem todos participam com as câmeras
abertas, mas no ambiente 3D, o colaborador faz parte do ambiente, não é apenas
um espectador, além disso, as salas serão ricas em recursos voltados ao ambiente
corporativo como telões para apresentações”

Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima
CEO and Founder at b2finance | SAP Partner
Bringing Values to Companies

Que oportunidades você vislumbra
no horizonte de 1 ano?

Bloco 1: O que é o Metaverso?
Bloco 2: O que preciso para acessar o Metaverso?
Bloco 3: A economia do Metaverso
Bloco 4: Os negócios do Metaverso

Bloco 5: As oportunidades do Metaverso

Bloco 6: Experimentando
o Metaverso

Vamos colocar em prática!

O que fica de aprendizado?

Não tenha medo
de errar, o sucesso
nos fortalece, mas

https://www.linkedin.com/in/

https://www.instagram.com/

marcioalmeidaco

marcioalmeida.co

https://marcioalmeida.co

