
BEM-VINDO  
À ADMIRÁVEL
VIDA HÍBRIDA

Estamos cada vez mais perto de um futuro em que viveremos 
simultaneamente em dois mundos: o real e o virtual, que 
se interligam permanentemente. Nos próximos anos, serão 
investidos milhares de milhões na web 3.0 e na construção  
de universos virtuais que se confundem com a realidade.  
Este novo mundo tem o potencial de revolucionar o trabalho, 
as relações sociais, o consumo e a cultura. Está preparado?
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Talvez, até agora, poucos o tenham 
feito de forma tão explícita como 
Mark Zuckerberg. O líder do Face-
book mostrou, no passado mês de 
outubro, num vídeo de mais uma 
hora, qual era a sua visão para o futu-
ro: “A próxima plataforma será ainda 
mais imersiva, uma internet incorpo-
rada em que tu és a experiência, não 
olhando apenas para ela, e chamá-
mos a isso o metaverso. Irás conse-
guir fazer quase tudo o que puderes 
imaginar, estar com amigos e família, 
trabalhar, aprender, jogar, comprar e 
criar.” Para mostrar que esta é mesmo 
uma aposta séria, o criador da maior 
rede social do mundo anunciou tam-
bém a mudança do nome da empresa 
que fundou, passando de Facebook 
para Meta. O termo escolhido por 
Zuckerberg para este novo mundo foi 
usado pela primeira vez há 30 anos no 
livro de ficção científica Snow Crash, 
de Neal Stephenson. Nessa narrativa 
– passada numa América distópica, 
destruída por uma crise económica 
causada pela hiperinflação e em que 
a sociedade e a economia eram con-
troladas por gigantes empresariais 
em vez do Estado –, as pessoas re-
fugiavam-se no metaverso, bastando 
para isso colocar óculos de realidade 
virtual para entrarem num universo 
paralelo e digital em que tinham os 
seus avatares em forma 3D. “O con-
ceito que aí é apresentado tem muitas 
semelhanças com o significado que 
atualmente se associa a este termo”, 
observa Luís Gonzaga Magalhães, 
professor no Departamento de Siste-
mas de Informação da Universidade 
do Minho, à VISÃO. 

Nos últimos anos, o virtual já tem 
entrado nas nossas vidas, seja através 
de videojogos, redes sociais, formas 
de fazer negócios, criação de dinheiro 
alternativo com criptomoedas ou arte 
digital, numa progressiva desmateria-
lização em que trocamos coisas pal-

T “O CONCEITO APRESENTADO NO LIVRO  
DE FICÇÃO CIENTÍFICA SNOW CRASH  

TEM MUITAS SEMELHANÇAS COM  
O SIGNIFICADO QUE ATUALMENTE  

SE ASSOCIA AO TERMO METAVERSO”
LUÍS GONZAGA MAGALHÃES  

 PROFESSOR NO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO
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páveis por outras puramente digitais. 
Mas esta corrida ao metaverso pode 
ser o momento em que se começam 
a esbater a uma grande velocidade as 
distâncias entre o real e o virtual. A 
ideia de termos uma existência num 
universo paralelo não é nova. “Já 
houve várias tentativas de criação de 
universos digitais paralelos, come-
çando pelo Second Life da Linden 
Lab lançado em 2003”, recorda Paulo 
Dias, professor do Departamento de 
Eletrónica, Telecomunicações e Infor-
mática da Universidade de Aveiro. A 
diferença, aponta à VISÃO, é que “en-
quanto as tentativas anteriores eram 
pouco imersivas (já que o utilizador 
interagia com o mundo através do 
rato e do teclado à semelhança do que 
se faz em jogos na primeira pessoa), 
estas tentativas mais recentes são 
mais imersivas através da utilização 
de tecnologia de realidade virtual e 
aumentada”. Além disso, o Second 
Life era outra vida, uma segunda vida. 
O que nos propõem agora é uma úni-
ca vida, em que as dimensões físicas 
e virtuais existem ao mesmo tempo.

Mark Zuckerberg acredita que a 
atual internet móvel – que nos per-
mite estar ligados em todo o lado – 
será substituída pelo metaverso, que 
possibilitará termos a sensação de 
presença quando e onde quisermos. 
“Seremos capazes de nos sentir pre-
sentes como se estivéssemos mesmo 
com as pessoas, não importa o quão 
distante realmente estejamos. Se-
remos capazes de nos expressar de 
maneiras novas, alegres e completa-
mente envolventes, para desbloquear 
muitas experiências novas e incríveis. 
Quando envio para os meus pais um 
vídeo dos meus filhos, eles vão sentir 
como se estivessem naquele momen-
to connosco e não a espreitar através 
de uma pequena janela.” Caso a visão 
de Zuckerberg e de outras grandes 
tecnológicas se concretize, podere-
mos chegar a um ponto em que os 
monitores de computadores, teclados 
e ratos se tornarão obsoletos, dando 
lugar a wearables como óculos, luvas 
ou pulseiras com sensores que repli-
carão os nossos movimentos reais 
num mundo virtual. 

INVESTIMENTO BEM REAL
O objetivo do Facebook – rebatiza-
do de Meta Platforms – é que o seu 
metaverso vá ganhando forma para 
que, no prazo de uma década, seja 
o habitat de mil milhões de utili-

VIDEOJOGOS 
A indústria de videojogos 
tem sido precursora 
no desenvolvimento 
de metaversos e está 
no pelotão da frente 
na construção de 
mundos virtuais e/ou de 
realidade aumentada 
que permitam uma 
experiência mais 
imersiva e real aos 
jogadores. 
 
 
 

TRABALHO
A pandemia forçou 
uma parte significativa 
da população a ficar 
em teletrabalho. As 
limitações sentidas 
com o trabalho remoto 
poderão ser compensa-
das com a evolução do 
metaverso, permitindo 
criar escritórios virtuais 
onde se pode interagir 
com os colegas, ter 
reuniões e desempenhar 
as funções profissio-
nais dentro desse novo 
mundo. 
 
 
 

SOCIAL
O metaverso pode levar 
as experiências sociais 
a um novo patamar, 
permitindo reunir com 
amigos e conhecidos 
num universo virtual. 
Além de reduzir os 
constrangimentos de 
tempo e espaço com 
pessoas que já se 
conhecem, o metaverso 
poderá permitir a criação 
de círculos sociais 
paralelos. A perspetiva 
é que poderemos 
estar no metaverso 
com quem quisermos 
e quando quisermos, 
independentemente da 
distância e com novas 
formas de interação.

 
 

ECONOMIA
Na sua visão para 
o metaverso, Mark 
Zuckerberg espera 
que se transacionem 
centenas de milhares 
de milhões de euros 
nesse espaço. O 
comércio de bens e 
serviços digitais deverá 
ter um crescimento 
significativo nos 
próximos tempos, sejam 
roupas para os avatares, 
mobiliário digital para 
as casas do metaverso, 
espaços virtuais para 
deter nesse universo ou 
obras de arte digitais. 
Algumas empresas já 
estão a fazer alguns 
projetos-piloto para 
conseguirem ter 
presença e faturação 
no metaverso. Esta 
economia virtual 
poderá levar a uma 
maior massificação 
da utilização de 
criptomoedas nesses 
espaços e também 
de NFT (tokens não 
fungíveis) que atestam 
a originalidade e a 
propriedade dos bens 
digitais. 
 
 
 

SAÚDE
A combinação entre 
a realidade virtual, 
realidade aumentada 
e internet das coisas 
pode trazer uma 
revolução aos cuidados 
de saúde, desde a 
formação médica até ao 
tratamento de pacientes 
e mesmo a cirurgias 
feitas de forma remota. 
A evolução tecnológica 
pode ajudar a mitigar 
algumas das limitações 
que a telemedicina  
atual enfrenta, como  
a falta de interação 
física entre profissionais  
e pacientes. 

  
 

CULTURA
Já foram feitas várias 
experiências de 
concertos ou outros 
espetáculos em 
universos virtuais. 
Com o metaverso 
essa tendência poderá 
intensificar-se, com 
concertos ou festivais 
virtuais. Também 
a nível da indústria 
cinematográfica, 
abrem-se novas 
portas para 
experiências mais 
imersivas e novas 
formas de contar 
histórias. Estas 
tecnologias podem 
ainda ser usadas na 
arte, com museus 
a terem exposições 
digitais ou a criarem 
os seus próprios 
metaversos para 
permitir um contacto 
mais próximo e 
interativo com obras 
de arte. Este novo 
mundo cria também 
a oportunidade para 
aparecerem artistas 
puramente digitais. 
 
 
 

EDUCAÇÃO
O metaverso 
e a realidade 
virtual prometem 
revolucionar as 
aprendizagens, 
permitindo fazer 
experiências imersivas 
que seriam difíceis  
de fazer fisicamente, 
seja a exploração 
virtual do Sistema 
Solar ou o 
“teletransporte” dos 
alunos para ver in 
loco a construção das 
pirâmides do Egito. 
Poderão também 
permitir aulas em 
espaços virtuais com 
professores e colegas 
de outras partes  

UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES
Praticamente todas as grandes áreas da nossa vida  

poderão ser vividas, pelo menos parcialmente,  
neste novo mundo digital
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zadores. Algumas das tecnologias 
que serão necessárias para concreti-
zar esta visão quase utópica podem 
ainda não existir. Outras, como os 
básicos óculos de realidade virtual, 
têm sofrido reveses. No entanto, 
têm existido avanços significativos 
nos equipamentos que se têm de-
senvolvido e que poderão ajudar a 
criar novos mundos cada vez mais 
sofisticados e imersivos. “O desen-
volvimento das tecnologias digitais, 
que incluem novos processadores, 
redes de comunicação, Inteligência 
Artificial e aprendizagem automática 
continuam a evoluir rapidamente e 
poderão vir a permitir criar ambientes 
virtuais utilizáveis em grande escala 
num período de poucas dezenas de 
anos”, considera Arlindo Oliveira à 
VISÃO. O professor do Instituto Su-
perior Técnico (IST) ressalva que “os 
investimentos necessários, porém, 
são de grande dimensão, e estão ape-
nas ao alcance de algumas grandes 
empresas”.

Para seduzir mil milhões de utili-
zadores a entrar no metaverso, será 
necessário fazer com que wearables 
como óculos virtuais, smartwatches, 
pulseiras com sensores, luvas para 
realidade virtual e auriculares se 
desenvolvam para um nível em que 
a sensação de imersão seja quase 
total. Paulo Dias salienta que, “se já é 
relativamente fácil fazer simulações 
visuais e auditivas realistas em tempo 
real nos sistemas existentes, a possi-
bilidade de tocar, levantar, sentir os 
objetos ao pegar neles é um desafio 
para o qual ainda não existe uma 
solução bem definida”. Atualmente, 
ao utilizarmos a internet já usamos 
a visão e a audição. Falta aprimorar 
equipamentos que nos permitam 
usar o tato e sentir texturas. Existem 
também algumas experiências, ain-
da em fase muito mais embrionária, 
para desenvolver soluções que nos 
permitam usar o paladar e o olfato 
em mundos virtuais, mimetizando 
sabores e cheiros. 

INFRAESTRUTURAS E TALENTO
Desenvolvida a tecnologia, terá depois 
de se conseguir com que fique aces-
sível a um grande número de consu-
midores em termos de preço. Num 
artigo no seu blogue, e referindo-se a 
óculos de realidade virtual, Bill Gates 
realçava que “a maioria das pessoas 
ainda não tem estas ferramentas, 
o que irá abrandar um pouco a sua 
adoção”. Ainda assim, o fundador 

“A PRIVACIDADE É UM TÓPICO MUITO 
SENSÍVEL – JÁ É MAU O SUFICIENTE  
QUE OS COOKIES RASTREIEM TODOS  

OS NOSSOS MOVIMENTOS ONLINE. NO 
FUTURO, ATÉ OS NOSSOS DADOS PESSOAIS 

DE SAÚDE PODERÃO SER GRAVADOS 
QUANDO UTILIZAMOS APARELHOS  

DE REALIDADE VIRTUAL”
SOUMODIP SARKAR  

 PROFESSOR CATEDRÁTICO DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA
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da Microsoft espera que, “dentro de 
dois a três anos, a maior parte das 
reuniões virtuais passarão de grelhas 
de imagens em 2D para o metaverso, 
um espaço 3D com avatares digitais”, 
uma solução que já foi lançada pelo 
Teams da Microsoft. 

Além dos equipamentos neces-
sários, construir metaversos seme-
lhantes aos que apenas existiam no 
imaginário da ficção científica exigirá 
também investimentos avultados em 
infraestruturas físicas como centros 
de dados, na contratação de talento, 
no financiamento de criadores de 
conteúdos e em formas de resolver os 
problemas de regulação, privacidade 
e segurança. E isso custará bastante 
dinheiro. Num relatório divulgado 
no final do ano passado, os analistas 
do Goldman Sachs tentaram fazer as 
contas e, tendo em conta o tamanho 
das empresas que estão na corrida 
pelo metaverso, estimaram que, nos 
próximos três anos, poderão ser in-
vestidos entre 135 mil milhões e 700 
mil milhões de dólares por estes gi-
gantes, para ajudar a erguer metaver-
sos. O limite máximo desta estimativa 
equivale quase a três vezes a riqueza 
produzida anualmente em Portugal. 

CORRIDA À WEB 3.0
A despesa é alta, mas o custo dos gi-
gantes tecnológicos (e não só) ficarem 
fora da corrida aos universos virtuais 
e de realidade aumentada pode ser 
ainda mais elevado. No passado, as 
empresas que falharam as novas 
grandes revoluções tecnológicas fi-
caram para trás. Basta recordar os 
casos da Kodak, que caiu arrasada 
pelas fotos digitais, da Blockbuster, 
que foi dinamitada pelo streaming, 
ou da própria unidade de telemóveis 
da Nokia e a BlackBerry, que acaba-
ram quase esmagadas pelas inovações 
trazidas pelo iPhone. Os analistas do 
Goldman Sachs consideram que a 
transição da atual web 2.0 (internet 
móvel) para a web 3.0 (descentrali-
zada, personalizada, marcada pela 
realidade virtual e aumentada) irá tra-
zer mudanças dramáticas no setor e 
poderá levar os investidores a muda-
rem a perceção sobre quem serão os 
vencedores e vencidos desta corrida. 

“O metaverso é realmente impor-
tante e tem bastante potencial como 
área de investimento”, refere Stephan 
Morais, à VISÃO. O partner da Indi-
co Capital Partners, uma sociedade 
de capital de risco, acrescenta que 

A corrida ao virtual também está a acontecer no dinheiro. As criptomoedas fora 
do controlo de governos e bancos centrais têm crescido de forma significativa 
nos últimos tempos e poderão ser a base de economias de futuros universos 
digitais descentralizados construídos com recurso à tecnologia blockchain.   
O mercado destas moedas virtuais vale cerca de 1,9 biliões de dólares, 15 
vezes mais do que os 130 mil milhões verificados há apenas três anos, segundo 
dados da CoinMarketCap. A dimensão atual deste universo é já superior ao 
PIB de Itália, a oitava maior economia do mundo. Apesar destas valorizações 
expressivas, as criptomoedas não são um meio de pagamento que esteja 
sequer perto de rivalizar com o dinheiro fiat – como o euro, o dólar ou outras 
moedas controladas por bancos centrais – em operações de pagamentos e 
na utilização diária do dinheiro. Ainda assim, as criptomoedas têm sido um 
destino de cada vez mais investimento, com algumas instituições financeiras 
tradicionais a começarem a criar unidades especializadas nesta nova forma  
de dinheiro. A popularidade destas moedas virtuais descentralizadas e também 
os planos de grandes tecnológicas como o Facebook de promoverem novas 
moedas virtuais com valor estável – como o projeto libra/diem – começa já a 
ter uma resposta das autoridades monetárias, que pretendem defender os seus 
monopólios do dinheiro com o lançamento das CBDC (moeda digital de bancos 
centrais). O Banco da China já tem projetos em curso com o e-renminbi, o BCE 
caminha a passos largos para lançar um euro digital e a Reserva Federal dos 
EUA tem estado a analisar os riscos e benefícios de um dólar digital. 

DINHEIRO VIRTUAL
O mercado de criptomoedas multiplicou-se.  

Poderão ser as divisas dos futuros mundos virtuais?
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 “O METAVERSO CRIA TAMBÉM A 
POSSIBILIDADE DE UMA ALIENAÇÃO 

DA REALIDADE QUE É DIFÍCIL 
DE ACEITAR PARA A NOSSA 

MENTALIDADE ATUAL”

ENTREVISTA  /  ARLINDO OLIVEIRA

 ‘‘O METAVERSO PODERÁ MUDAR 
PROFUNDAMENTE A SOCIEDADE,  
TANTO OU MAIS DO QUE A INTERNET’’

O 
professor do Instituto Superior 
Técnico e presidente do Insti-
tuto de Engenharia de Siste-
mas e Computadores (INESC) 
considera que o metaverso, 
caso venha a ser adotado em 
larga escala, poderá ser a 
próxima revolução tecnológi-

ca. Em respostas por escrito à VISÃO, 
Arlindo Oliveira enumera várias oportu-
nidades deste novo mundo, mas alerta 
também para “a possibilidade de uma 
alienação da realidade”.

Num artigo recente, citou Arthur C. 
Clarke para afirmar que qualquer 
tecnologia suficientemente 
avançada é indistinguível de magia. 
A internet móvel que usamos 
atualmente pareceria magia há 
algumas décadas. O metaverso que 
algumas das maiores tecnológicas 
– como o Facebook, Apple ou 
Microsoft – se propõem construir 
poderá ser a próxima 
grande magia?
O metaverso, caso se venha a concre-
tizar e ser adotado em grande escala, 
uma vez resolvidos os problemas tec-
nológicos, económicos e estruturais, 
poderá de facto mudar profundamente 
a sociedade, tanto ou mais do que a 
internet. Desse ponto de vista, poderá 
ser a próxima revolução, a próxima 
“magia” criada pela tecnologia. A 
possibilidade de interagir de forma 
profunda, natural e envolvente com 
ambientes virtuais, reais ou sintéticos, 
assim como com avatares de amigos 
e familiares pode vir a transformar 
profundamente toda a interação social, 
já hoje bastante diferente do que era 
há umas décadas. Da mesma forma, 
a interpenetração entre as realidades 
virtuais e o mundo real, com tecnolo-
gias de realidade aumentada, criará 
também novas formas de interação 
que poderão ser muito envolventes. 
Parte desta transformação já é visível 
nas camadas da população mais 
jovens que dedicam grande parte do 

A tecnologia necessária para criar 
ambientes de grande realismo e inte-
rações naturais com esses ambientes 
tem-se vindo a revelar notavelmente 
difícil de desenvolver. A mais básica 
dessas tecnologias, óculos de realida-
de virtual, ainda está num estágio de 
desenvolvimento muito preliminar, e 
várias empresas de grande dimensão 
têm falhado no lançamento deste tipo 
de produtos. Porém, o desenvolvimento 
das tecnologias digitais, que incluem 
novos processadores, redes de comuni-
cação, Inteligência Artificial e aprendi-
zagem automática continuam a evoluir 
rapidamente e poderão vir a permitir 
criar ambientes virtuais utilizáveis em 
grande escala num período de poucas 
dezenas de anos. Os investimentos 
necessários, porém, são de grande 
dimensão, e apenas ao alcance de algu-
mas grandes empresas.

Será possível construir o 
metaverso com a tecnologia 5G 
ou necessitaremos do 6G? Com a 
informação que existe atualmente 
qual o calendário mais provável 
para que o metaverso, no sentido 
mais abrangente do termo, possa 
ser uma realidade?
As redes de comunicação existentes 
(5G e fibra) não serão, provavelmente, 

seu tempo a jogos de vídeo, mesmo 
usando interfaces que são muito primi-
tivas, pouco realistas e nada envolven-
tes. Até que ponto o metaverso poderá 
substituir a realidade durante parte do 
tempo, para muitas pessoas, depende, 
essencialmente, de quão sofisticadas e 
realistas forem as interações possíveis 
nesses ambientes de realidade virtual, 
que serão as próximas gerações das 
redes sociais, já hoje tão usadas. 
 
O objetivo de Mark Zuckerberg é 
que o metaverso comece a massifi-
car-se a partir de 2030. Atualmente 
já existe a tecnologia necessária 
para erguer este universo que mis-
tura realidade virtual com realida-
de aumentada ou serão necessários 
ainda vários anos e milhares de 
milhões de investimento?
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“não sendo claro ainda se uma parte 
significativa de consumidores um dia 
frequentarão o metaverso, ou se não 
passará de um nicho, o certo é que o 
crescimento das aplicações deriva-
das da blockchain são a grande força 
por detrás de aplicações web 3.0”. 
As estimativas apontam para que o 
grosso do investimento na próxima 
evolução da internet advirá dos gi-
gantes tecnológicos mundiais. Mas 
há muitas startups a desenvolverem 
tecnologia que poderá ser essencial 
para se concretizar essa visão. Em 
Portugal, por exemplo, “existem cerca 
de uma centena de empresas que tra-
balham na área da realidade virtual e/
ou aumentada”, indica Luís Gonzaga 
Magalhães, citando um relatório da 
Associação Internacional de Reali-
dade Virtual e Aumentada. Também 
nas universidades portuguesas exis-
tem vários laboratórios e centros de 
investigação focados nessas áreas. 

Algumas empresas nacionais ten-
tam também já posicionar-se para 
o metaverso. “A mais conhecida e 
avançada é a Exclusible, do porte-
fólio da Indico, plataforma de NFT 
[tokens não fungíveis] ligada a mar-
cas de luxo, que tem investido sig-

nificativamente no metaverso, tanto 
na componente de imobiliário como 
na de organização de eventos”, refe-
re Stephan Morais. A empresa, que 
poderá funcionar como uma espécie 
de Farfetch no metaverso, recebeu 
investimentos recentes para criar uma 
plataforma que permita a marcas de 
luxo e colecionadores transitarem 
para bens digitais. 

ECONOMIA DO METAVERSO
O metaverso ficcionado por Neal Ste-
phenson ou ambicionado por Mark 
Zuckerberg ainda poderá estar longe 
de se tornar realidade. Mas quan-
do seis das 12 empresas com maior 
valor de mercado do mundo tentam 
ser pioneiras nesse novo universo, o 
mais provável é que a questão não 
seja se essa visão se vai concretizar 
mas sim quando. Os especialistas 
consideram que ainda poderá demo-
rar décadas até haver metaversos no 
sentido mais abrangente do termo. 
Mas, após a primeira experiência do 
velhinho Second Life, há atualmente 
alguns projetos que podem ser vistos 
como os primórdios desses univer-
sos digitais que nos permitem tirar 
já algumas pistas de como poderá 

o fator limitador. Outras tecnologias 
de interação (óculos de realidade 
virtual, métodos para geração realista 
de ambientes virtuais, etc.) serão, 
provavelmente, mais limitativas, uma 
vez que a largura de banda e a latência 
das redes existentes será, em muitos 
casos, aceitável. Porém, à medida que 
a qualidade das interfaces e o realismo 
das mesmas se desenvolva, virão a 
existir solicitações por redes com ainda 
menos latência, criando a necessidade 
de novas gerações de tecnologias de 
comunicação. É notoriamente difícil 
prever o calendário, mas parece-me 
razoável apontar para um período de 
poucas dezenas de anos.

Noutro dos seus artigos sobre 
mundos imaginados e experiências 
reais escreveu que “daqui a 
algumas décadas, uma fração da 
população poderá viver uma parte 
significativa da sua vida nestes 
mundos virtuais, uma possibilidade 
simultaneamente prometedora e 
inquietante”. Quais as principais 
promessas e inquietações que 
destacaria quando e se tecnologias 
como o metaverso tiverem um papel 
preponderante nas nossas vidas?
A possibilidade de uma fração 
significativa da população poder ter 
acesso fácil ao metaverso, permitindo 
viagens virtuais a locais distantes, 
incluindo outros planetas, assistir a 
concertos e espetáculos de forma 
mais acessível, encontrar-se virtual 
e realisticamente com parentes e 
amigos distantes e beneficiar de tantas 
novas possibilidades é, seguramente, 
excitante. O metaverso criará a 
possibilidade de milhares de milhões de 
pessoas beneficiarem de experiências 
que agora são acessíveis apenas a 
uma pequena fração da população do 
planeta, e criará também uma multitude 
de novos modelos de negócio, acessíveis 
a todos independentemente da sua 
localização geográfica. Mas o metaverso 
cria também a possibilidade de uma 
alienação da realidade que é difícil de 
aceitar para a nossa mentalidade atual. 
Se já nos custa a aceitar que os nossos 
jovens (e os menos jovens) estejam 
completamente dependentes dos seus 
telemóveis, que diremos quando eles 
(e nós) passarmos os dias com óculos 
de realidade virtual, completamente 
alheios da realidade à sua volta, 
embrenhados em novos ambientes e em 
novas aplicações que ainda não existem 
nem conseguimos imaginar?
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funcionar esta nova economia. É o 
caso da Roblox – uma plataforma 
que permite aos utilizadores criarem 
os seus próprios universos virtuais 
e videojogos – e de Decentraland, 
por exemplo. Este último universo, 
gerido de forma descentralizada e 
construído de forma colaborativa 
com recurso à tecnologia blockchain, 
é visto por muitos como um exemplo 
do que o futuro poderá trazer. Tem 
uma criptomoeda própria, a MANA, 
que permite comprar terrenos, bens 
digitais e serviços nesse mundo vir-
tual. Existem áreas em Decentraland 
para assistir a espetáculos virtuais, 
galerias de arte digitais em que se 
pode tentar vender as nossas criações 
ou comprar as obras de artistas, áreas 
reservadas a casinos ou mesmo um 
distrito financeiro. 

Estes projetos podem ser ainda 
uma pequena amostra do que sig-
nificará a economia web 3.0. Mas 
Soumodip Sarkar diz à VISÃO que 
“à medida que o conceito dá os seus 
primeiros passos da ficção científi-
ca para o mundo empresarial, com 
empresas não tecnológicas como a 
Anheuser-Busch InBev, Ferrari, Gucci 
e Nike, a construírem a sua presença 
no metaverso, o forte burburinho 
obrigou as empresas a tentarem des-
cobrir o que este pode significar para 
elas e como delinear estratégias para 
a sua exploração”. O professor de 
Economia e Gestão na Universidade 
de Évora explica que “o metaverso 
vai dar às empresas a oportunidade 
de oferecer os seus produtos e ser-
viços em dois meios: o mundo físico 
e o mundo virtual, onde os avatares 
podem ser equipados com os mais 
recentes ténis, moletons e bolsas di-
gitais”. A Gucci, por exemplo, vende 
malas como adereços para avatares 
no Roblox por cerca de 800 robux (a 
moeda do jogo), o que equivale a cerca 
de 8,80 euros e criou também uma 
app para vender NFT – tokens não 
fungíveis que, com base na tecnologia 
blockchain, atestam a propriedade e 
unicidade de bens digitais – de ténis 
virtuais. Já a leiloeira Sotheby’s abriu 
uma galeria virtual em Decentraland.

Segundo estimativas da Grays-
cale, uma firma norte-americana 
de investimento especializada em 
criptoativos, ainda há apenas 50 mil 
utilizadores ativos nos primeiros uni-
versos virtuais da web 3.0 e as vendas 
de terrenos, bens e serviços digitais 
foram pouco além dos 200 milhões 

“A PRÓXIMA PLATAFORMA SERÁ AINDA  
MAIS IMERSIVA, UMA INTERNET 
INCORPORADA EM QUE TU ÉS A 

EXPERIÊNCIA, NÃO OLHANDO APENAS PARA 
ELA, E CHAMAMOS A ISSO O METAVERSO”

MARK ZUCKERBERG,  
 FUNDADOR DO FACEBOOK E CEO DA META
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de dólares, apesar do crescimento 
significativo nos últimos meses. Es-
tes volumes são bem modestos se 
comparados com a ambição de Mark 
Zuckerberg em ter, no prazo de uma 
década, centenas de milhares de mi-
lhões em comércio de bens e serviços 
digitais no metaverso da sua empre-
sa. O desenvolvimento da tecnologia 
levará esta nova economia virtual 
a um outro nível. A mistura entre 
realidade virtual e aumentada, por 
exemplo, poderá em teoria permitir 
que a nossa casa física seja também 
a nossa casa no metaverso. Aí, não é 
de excluir a possibilidade de receber 
na nossa sala amigos e familiares 
que se teletransportam em forma de 
avatares 3D vindos de localizações 
físicas distantes. Além de decoração 
física, talvez se comece a comprar 
também bens digitais para enfeitar o 
nosso lar no metaverso, como NFT 
de mobiliário ou peças de decora-
ção digitais. Em vez de irmos a um 
ginásio físico, poderemos ter aulas 
de fitness no metaverso juntamente 
com outras pessoas e o instrutor sob 
a forma de avatar, num serviço pago 
dentro desse universo. “O metaverso 
(se e quando se realizar) implicará que 
o mundo físico e o digital se tornarão 
indistinguivelmente integrados”, re-
fere Soumodip Sarkar. Detalha que, 
“neste mundo, uma empresa vai ter de 
decidir se quer que os seus produtos 
estejam disponíveis no metaverso 
para que os consumidores os pos-
sam conhecer a partir de qualquer 
parte do mundo, ou se o seu negócio 
primário vai mesmo ser no próprio 
mundo virtual, com produtos e ser-
viços virtuais”. 

A economia desses novos mundos 
terá, muito possivelmente, as suas 
próprias criptomoedas ou moedas 
virtuais. E poderão desenvolver-se 
sistemas financeiros complexos, com 
base em empréstimos ou investimen-
tos feitos dentro desses universos e 
nas criptomoedas que sustentam as 
suas economias. Em simultâneo, e 
usando o exemplo de Decentraland, 
é plausível que se criem bolsas para 
compra e venda de propriedades digi-
tais e NFT. “Os mundos criptovirtuais 
já criaram um mercado primário e se-
cundário para criadores e detentores 
de ativos, eliminando os controlos e 
abrindo as suas fronteiras digitais ao 
capitalismo de livre mercado”, afir-
mam os analistas da Grayscale. E esti-
mam que a oportunidade de mercado 

de dar vida ao metaverso possa valer 
mais de um bilião (um milhão de mi-
lhões) de dólares em receitas anuais. 
Já o Goldman Sachs, num cenário 
para várias décadas e que depende 
da proporção da economia digital 
que seja absorvida pelo metaverso, 
prevê que estes universos venham a 
representar um mercado de entre 2,6 
biliões e 12,5 biliões de dólares. 

Estas estimativas são pouco mais 
do que meramente indicativas, já que 
a incerteza sobre a velocidade a que a 
tecnologia se desenvolverá e a adesão 
da sociedade a estes novos mundos é 
grande. E subsistem muitas questões. 
“De que forma as transações financei-
ras vão ser geridas? Qual será a rela-
ção entre as moedas online e offline? 
Há riscos dos gigantes tecnológicos 
(empresas) dominarem e criarem 
‘walled gardens’?”, questiona Sou-
modip Sarkar. Uma das grandes in-
cógnitas é se nestes universos virtuais 
teremos a continuação de “jardins 
murados” como acontece na web 2.0 
dominada pelo monopólio de grandes 
tecnológicas. Teremos uma grande 
empresa como a Meta, por exemplo, 
como senhoria que dita as regras 
sociais, económicas e monetárias 
desse metaverso? Ou a construção e 
organização desses mundos digitais 
será descentralizada e colaborativa, 
permitindo aos utilizadores movi-
mentarem os seus avatares e ativos 
de forma livre de universo para uni-
verso? Seja uma ou outra alternativa, 
como será regulado esse espaço e que 
leis se lhe aplicarão? Qual o papel que 
os Estados podem ter se a economia 
e a sociedade migrarem para mundos 
virtuais que lhes fogem do controlo? 

QUESTÕES DE PRIVACIDADE
As grandes tecnológicas têm o en-
genho e o dinheiro para investir ou 
comprar empresas que lhes permitam 
concretizar a visão deste novo mundo. 
Não será pela questão da motivação 
financeira que estes universos não 
ganharão forma. Mas há outros obs-
táculos que podem ser mais difíceis 
de superar. “O maior entrave à con-
cretização do metaverso, no sentido 
mais abrangente do termo, não estará 
nos desafios tecnológicos mas sim 
nas questões sociais, éticas e legais”, 
sublinha Luís Gonzaga Magalhães. A 
Google, por exemplo, lançou os seus 
óculos de realidade virtual em 2013. 
Mas esse produto foi alvo de muita 
polémica devido a questões de pri-

NFT MAIS CAROS 
As vendas de tokens não 
fungíveis de arte digital 

já começam  
a rivalizar com obras  

de arte reais
  

THE MERGE
É o NFT mais caro de sempre, segundo 

um ranking da Business Insider. Esta obra 
do artista digital Pak foi vendida por 91,8 

milhões de dólares e teve a particularidade 
de ser fracionada por 28 983 compradores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVERYDAYS:  
THE FIRST 5000 DAYS

O NFT de uma colagem de cinco mil fotos 
do artista digital Beeple em formato JPEG 
foi arrebatado por 69 milhões de dólares 
num leilão da Christie’s. O comprador foi 
um misterioso critpomilionário indiano 

Vignesh Sundaresan. 
 

    HUMAN ONE
Outra obra  

de Beeple, o 
nome de código 

do britânico Mike 
Winkelmann, que 
foi leiloada pela 

Christie’s por um 
valor avultado:  
28,9 milhões  
de dólares.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRYPTOPUNK 7523
Este NFT de uma representação  

pixelizada de um alien, o único a usar 
máscara da coleção CriptoPunks da Larva 

Studios, foi leiloado por 11,7 milhões  
de dólares na Sotheby’s.
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vacidade, já que permitiam aos seus 
utilizadores captar imagens em todo 
o lado de forma discreta, o que ditou 
o insucesso desse projeto. 

Num universo em que a fronteira 
entre o real e o virtual se irá esbater 
devido ao uso de tecnologia, a intrusão 
poderá ser bem maior. “A privacidade 
é um tópico muito sensível – já é mau 
o suficiente que os cookies rastreiem 
todos os nossos movimentos online. 
No futuro, até os nossos dados pes-
soais de saúde poderão ser gravados 
quando utilizamos aparelhos de reali-
dade virtual”, refere Soumodip Sarkar. 
Se atualmente por vezes ainda somos 
surpreendidos por o nosso telemóvel 
se lembrar de onde fomos almoçar há 
dois anos ou de o Facebook parecer 
conseguir ler-nos os pensamentos, o 
metaverso e a imersão poderão levar 
isso a um patamar ainda mais sinis-
tro. “Conseguirão conhecer-nos ainda 
mais profundamente do que já conhe-
cem, colonizar os nossos espaços in-
teriores, onde ainda conseguimos um 
pouco de refúgio”, advertiu Shoshana 
Zuboff, autora de A Era do Capita-
lismo de Vigilância, numa entrevista 
recente ao Público. 

O OÁSIS E O DESERTO
A preocupação não se fica pelas ques-
tões relacionadas com a privacidade. 
“Existem os mais diversos tipos de 
risco que possamos imaginar, em que 
o metaverso se pode tornar um local de 
assédio, exploração sexual e bullying, 
por exemplo. As pessoas não deixam as 
suas identidades de lado, quando criam 
avatares online; no limite, estes espaços 
virtuais podem até estimular compor-
tamentos psicologicamente agressivos 
para com os outros”, afirma Soumodip 
Sarkar. Contrariamente às atuais redes 
sociais, no metaverso pode não existir 
a possibilidade de se bloquear ou fazer 
mute a outros utilizadores e impedir 
que invadam os nossos espaços virtuais. 
Um estudo de uma equipa de investiga-
ção, encabeçada por Huansheng Ning, 
da Universidade de Pequim, refletiu 
sobre algumas formas de mitigar esse 
risco, como a clonagem de avatares para 
confundir atacantes, criar locais priva-
dos e dar a possibilidade de invisibili-
dade aos utilizadores que estejam a ser 
vítimas de comportamentos agressivos 
ou intrusivos, entre outras possíveis 
estratégias. Também o risco de alie-
nação neste novo mundo que esbate 
as fronteiras do real e do virtual causa 
apreensão. “O conceito em si, de uma 

FACEBOOK
A dona da maior rede 

social alterou o seu 

nome para mostrar que 

está empenhada em 

fazer do metaverso uma 

realidade. O Facebook 

chama-se agora Meta, e 

Mark Zuckerberg prome-

te milhares de milhões 

de investimento no curto 

prazo para tornar a sua 

visão uma realidade. 

APPLE
A empresa mais valiosa 

do mundo tem sido mais 

discreta sobre as opor-

tunidades do metaverso. 

Mas não está fora da 

corrida e poderá estar a 

preparar óculos inteli-

gentes e outro hardware 

para competir com a 

Meta na realidade virtual 

e aumentada. 

MICROSOFT
A segunda maior cotada 

global tem estado ativa 

na criação de mundos 

virtuais, anunciando já 

a possibilidade de se ter 

portas de entrada para 

metaversos empresariais 

no Microsoft Teams. 

A tecnológica já 

desenvolveu também 

óculos de realidade 

virtual e outro hardware 

para permitir o 

“teletransporte” para 

universos virtuais. 

ALPHABET
A dona da Google até 

foi uma das primeiras 

empresas a lançarem 

uns óculos de realidade 

aumentada, em 2013. 

Mas as preocupações 

sobre privacidade 

levaram a tecnológica 

a refrear este projeto. 

Os analistas estimam 

que a Alphabet terá 

também de entrar na 

corrida ao metaverso, 

para não ficar atrás da 

concorrência. 

AMAZON
Desde 2018 que o 

gigante do comércio 

online tem estado a 

desenvolver projetos 

de realidade virtual que 

ajudem na experiência 

de compras online. 

A empresa tem feito 

algumas experiências de 

usar o metaverso como 

uma espécie de centro 

comercial virtual.

DISNEY
A empresa de 

entretenimento tem 

planos para intensificar 

a utilização de realidade 

virtual e aumentada 

nos seus parques 

temáticos físicos com 

universos virtuais. 

Além disso, durante a 

última apresentação de 

resultados, o presidente 

da empresa sinalizou 

que a Disney iria criar o 

seu próprio metaverso. 

NVIDIA
A fabricante de chips e 

de unidades de proces-

samento gráfico lançou 

em 2021 o omniverso, 

uma plataforma que per-

mite criar novos mundos 

virtuais e é usada por 

empresas como a BMW 

para otimizarem os seus 

processos de produção.

TENCENT
O gigante chinês afirmou, 

na última conferência de 

resultados, que tem a 

capacidade de aprovei-

tar a “oportunidade do 

metaverso”, apesar da 

rédea curta que Pequim 

tem colocado às grandes 

tecnológicas. A empresa 

mais valiosa da China 

tem já uma parceria 

estratégica com a Roblox, 
uma plataforma de jogos 

que permite aos seus 

utilizadores construírem 

os seus próprios mundos 

virtuais e usar ferramen-

tas de realidade virtual 

ou aumentada para uma 

maior imersão. Detém 

também 40% da Epic 

Games, a criadora do 

Fortnite que captou mil 

milhões de dólares de in-

vestimento para construir 

o seu metaverso. 

EMPRESAS NA CORRIDA AO METAVERSO
Os planos das grandes tecnológicas (e não só)  

para desenvolver o metaverso.



realidade alternativa, e da dependência 
que poderá criar assusta-me”, confessa 
Luís Gonzaga Magalhães. 

O segredo para aproveitar os aspe-
tos positivos que estes novos univer-
sos poderão trazer estará na modera-
ção e em não perder o contacto com 
o real. Ivone Patrão, psicóloga clínica 
e investigadora do ISPA, refere à VI-
SÃO que não é pela abstinência que 
se deve lidar com as dependências 
online, mas sim pela “autorregulação”. 
A especialista em ciberdependências 

reconhece que uma tecnologia mais 
imersiva “poderá aumentar o risco de 
dependências em quem tem determi-
nadas características”, como pessoas 
mais introvertidas ou que sofram de 
psicopatologias prévias como de-
pressão, fobia social, ansiedade ou 
hiperatividade. Mas garante: “Não me 
assusta o metaverso e as inovações, 
já que a tecnologia veio para ficar e 
pode ser-nos útil. O risco e a minha 
preocupação é se a pessoa só tem isso 
e usa apenas a tecnologia”, diz Ivone 

Patrão. Mesmo com todos os receios 
que uma realidade cada vez mais vir-
tual possa causar, a tecnologia pode 
ser encarada como um aliado em 
termos sociais. “As pessoas podem 
estar mais próximas, podem socializar 
e quebrar algumas barreiras à sua es-
trutura de personalidade”, considera a 
investigadora do ISPA, que nota que 
os jovens e as crianças já fazem essa 
“socialização mista”. O que temos de 
garantir, defende, é que não se viva 
apenas numa dessas dimensões.

O admirável mundo novo que mis-
tura virtual com real está aí à porta. E, 
mais tarde ou mais cedo, poderemos 
ser confrontados com a opção entre 
o comprimido azul – da alienação, 
simulação e escape – ou o verme-
lho, que nos mantém conscientes da 
realidade. Serão essas escolhas dos 
criadores e dos utilizadores de tec-
nologia mais imersiva que poderão 
ditar se viveremos numa realidade 
enriquecida por oásis virtuais ou se 
a continuação da abolição de limites 
entre os dois universos nos conduzi-
rá a um deserto do real.  visao@visao.pt

“NÃO ME ASSUSTA O METAVERSO  
E AS INOVAÇÕES. O RISCO E A MINHA 

PREOCUPAÇÃO É SE A PESSOA SÓ TEM ISSO 
E USA APENAS A TECNOLOGIA” 

IVONE PATRÃO PSICÓLOGA CLÍNICA E ESPECIALISTA  
EM CIBERDEPENDÊNCIAS


