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RESUMO 
 

O crescimento do mercado de jogos digitais exige métodos mais eficazes 

para resolver suas demandas. Este trabalho surge a partir do 

questionamento de como o design pode contribuir com o 

desenvolvimento de jogos, em especial sua etapa de pré-produção. Após 

uma etapa de investigação teórica, foi desenvolvida uma análise 

sistemática sobre os processos de desenvolvimento de jogos digitais e de 

metodologias de design. A partir dos processos e métodos encontrados, é 

proposto um modelo de pré-produção de jogos digitais orientado por 

métodos de design. Este modelo foi submetido a uma avaliação para 

compará-lo a outros modelos praticados no mercado, que tornou possível 

afirmar que ele se encontra em nível semelhante de satisfação e 

compreensão com os demais modelos, com indícios da possibilidade de 

ser considerado superior. O estudo conclui que os resultados encontrados 

geram conhecimentos técnicos e práticos aplicáveis à realidade dos 

desenvolvedores de jogos digitais. 

 

Palavras-chave: Design; Mídia; Jogos Digitais; Pré-Produção. 
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ABSTRACT 

 

The growth of the digital game market requires more effective methods 

to solve their demands. This work arises from the questioning of how 

design can contribute to game development, mainly the pre-production 

stage. After a theoretical research stage, a systematic analysis was 

developed about the digital game development processes and design 

methodologies. From the processes and methods found it is proposed a 

digital game pre-production model oriented by design methods. This 

model was submitted to an evaluation to be compared with other models, 

with the possibility of being considered superior. The study concludes 

that the results founded generate technical and practical knowledge 

applicable to the reality of digital game developers. 

 

Keywords: Design; Media; Digital Games; Pre-Production. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Desde a década de 2000 os jogos digitais vêm passando por um 

aumento gradativo em produção e vendas (OLIVEIRA, 2014). Segundo 

Newzoo (2016), em junho de 2016 o mercado global de games alcançou 

o faturamento de mais de 101 bilhões de dólares, enquanto no mesmo 

período, no ano de 2015, essa marca era de 91,8 bilhões. Tamanha 

demanda é distribuída em uma série de aparelhos eletrônicos, entre o 

computadores, tablets, celulares, dispositivos portáteis e consoles 

específicos, entre outras mídias. 

As origens do jogo digital (termo que neste trabalho será 

empregado como sinônimo para "jogo eletrônico", "game" e 

"videogame") remetem ao final da década de 1950 com o jogo Tennis for 
Two, e por muito tempo esteve ligado ao entretenimento (OLIVEIRA, 

2014). No entanto, dado o crescente aumento de capacidade e 

barateamento dos custos relacionados à produção de jogos digitais, é 

possível assimilar seus elementos em diversos campos como educação, 

saúde, publicidade e treinamento corporativo (MARINS, 2013; 

PORTELA, 2015; SANTOS JUNIOR, 2014; SIQUEIRA e 

BRONSZTEIN, 2015). 

Essas aplicações deram aos jogos digitais um status de subcultura 

(ZILLE, 2012), uma vez que a produção de jogos digitais por 

desenvolvedores independentes foi facilitada dado o maior acesso aos 

meios de produção e à internet, culminando em modelos de distribuição 

de jogos por meios virtuais (AMORIM; et al., 2016; OLIVEIRA, 2014). 

O crescimento das tecnologias e da demanda de produção de jogos 

gera como consequência o crescimento das equipes e o aumento de 

investimento na produção, o que torna as exigências de tempo e 

orçamento muito superiores aos já empregados pelo mercado nas décadas 

passadas (ALEEM et al., 2016; CHANDLER, 2012). 

Dada a complexidade crescente e a multidisciplinaridade das 

tarefas e profissionais necessários para a produção de um jogo digital 

(ALEEM et al., 2016), é necessário um intensivo trabalho de 

gerenciamento de projeto visando coordenar os grupos de indivíduos que 

trabalham com o objetivo comum de produzir um jogo (CLAYPOOL et 

al., 2005; SUNDSTROM et al., 1990). 

Jogos digitais podem ser considerados um tipo de software 

(ALEEM, 2016; BLOW, 2004; KANODE; HADDAD, 2009). Portanto, 
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é comum que desenvolvedores adotem processos formais de engenharia 

de software em seu desenvolvimento (CHANDLER, 2012). 

Contudo, a produção de jogos digitais é um processo  que envolve 

várias funções além da engenharia, como o design, os aspectos criativos 

e sua apresentação audiovisual — isso evidencia que a aplicação de 

processos de engenharia não contempla todas as necessidades específicas 

do projeto de um jogo digital (ALEEM, 2016; BLOW, 2004; 

CHANDLER, 2012; KANODE; HADDAD, 2009). 

Tendo em vista a identificação da necessidade de um processo que 

contemple todas as atividades relacionadas à produção de jogos digitais, 

esta pesquisa se propõe a investigar os processos de desenvolvimento de 

jogos usualmente empregados e suas possíveis relações com os métodos 

de design. 

Das fases do ciclo de produção de jogos digitais, foi selecionada a 

pré-produção como foco desta pesquisa, uma vez que essa fase inicial é 

estratégica para a definição dos aspectos que vão caracterizar o jogo 

(CHANDLER, 2012; MANNINEN et al., 2006; NOVAK, 2012). 

Neste contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: como o 

design pode contribuir para a pré-produção de jogos digitais? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Conceber um modelo de desenvolvimento de pré-produção de 

jogos digitais, a partir da análise sobre métodos de design e processos de 

desenvolvimento de jogos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar processos utilizados no desenvolvimento de jogos 

digitais. 

• Pesquisar métodos de design que possam contribuir para o 

desenvolvimento de jogos digitais. 

• Configurar, a partir dos resultados encontrados nos objetivos 

anteriores, um modelo de desenvolvimento de pré-produção de jogos 

digitais. 

• Verificar o modelo desenvolvido, em termos de compreensão e 

satisfação. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa se justifica pela aderência ao programa de pós-

graduação, concentrando-se nas áreas de inovação e tecnologia, propondo 

uma análise que pode impactar de forma relevante o processo de 

desenvolvimento de softwares de jogos digitais — tópico até então pouco 

abordado como temática principal em pesquisas realizadas neste 

programa nos últimos anos —, detalhando suas etapas, processos e papéis 

usualmente empregados na área, reunindo um corpo de referências que 

pode servir como base de orientação para futuras pesquisas relacionadas 

ao tema. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Este trabalho aborda o desenvolvimento de jogos digitais e não 

analógicos ou de outra espécie, uma vez que a pesquisa sobre processos 

de produção de jogos em outros meios poderia se tornar mais extensa do 

que um trabalho como este pode comportar. 

A etapa de pré-produção foi escolhida como foco de pesquisa por 

sua importância estratégica, porque é a partir dela que se torna possível 

ter uma visão geral de como o jogo se desenvolverá. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este documento está dividido nas seguintes etapas:  

• Fundamentação teórica, que define os conceitos teóricos 

relevantes para a realização deste trabalho; 

• Procedimentos metodológicos, que descreve detalhadamente os 

procedimentos adotados e seus resultados; 

• Avaliação do modelo, que descreve a coleta e análise de dados 

feita por esta pesquisa para avaliar os resultados do capítulo anterior; 

• Considerações finais, que reflete sobre o trabalho realizado, 

assim como expõe suas aplicações práticas, limitações e oportunidades de 

futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 JOGO E JOGO DIGITAL 
 

É necessário estabelecer o que é um jogo e qual sua composição, 

se entender o contexto em que se encontra. Ainda que estudiosos como 

David Parlett (1999) argumentem que a tarefa de conceituar o jogo talvez 

seja desnecessária, dada a amplitude do termo, Salen e Zimmerman 

(2012) defendem ao menos a tentativa de entender o que torna algo um 

jogo, sob a afirmação de que apenas assim é possível a construção de um 

discurso crítico sobre o tema. Buscando alcançar essa definição, Salen e 

Zimmerman (2012) entrecruzam em seus estudos as considerações de 

Parlett (1999), Abt (2002), Huizinga (2008), Caillois (2001), Suits (2005), 

Crawford (1984), Costikyan (2002) e Avedon e Sutton-Smith (1971) e 

reuniram seus elementos e definições a um conceito: 
 

Um jogo é um sistema no qual os jogadores se 

envolvem em um conflito artificial, definido por 
regras, que implica em um resultado quantificável. 

(SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 95). 
 

É preciso compreender o que essa definição significa. Por isso, 

analisa-se nos parágrafos a seguir os elementos que a compõem: o 

sistema, os jogadores, o conflito, a artificialidade, as regras e a 

quantificação. 

Salen e Zimmerman (2012) descrevem um sistema como o grupo 

de elementos que interagindo entre si formam um todo mais complexo. 

De acordo com Schell (2008), os principais elementos que formam um 

jogo são os relacionados à mecânicas, tecnologias, história e estética. A 

percepção dos jogos como um todo formado por um conjunto complexo 

deixa claro que eles são sistemas. 

Para os autores, os jogadores são um ou mais participantes que 

agem de forma voluntária, interagindo com o sistema afim de 

experimentá-lo (SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

Sobre o conflito, todos os jogos incorporam alguma forma de 

disputa de poderes. Essa disputa pode acontecer de muitas maneiras, 

como a cooperação, em que os jogadores precisam unir forças para 

enfrentar alguma dificuldade imposta pelo jogo; e a competição, em que 

um jogador precisa vencer um desafio imposto pela inteligência artificial 
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do jogo ou vários jogadores competem entre si. Este é um ponto central 

nos jogos (SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

Embora os jogos aconteçam no mundo real, eles são definidos por 

um limite de realidade artificial em termos de espaço e tempo (SALEN; 

ZIMMERMAN, 2012), sempre ocorrendo em um campo previamente 

delimitado, seja ele material (como uma quadra esportiva, uma mesa de 

pôquer e a extensão de uma tela) ou imaginário (como o jogo de polícia e 

bandido, de charadas ou jogo de RPG de mesa), de forma deliberada ou 

espontânea (HUIZINGA, 2008). 

Se no jogo há uma estrutura artificial da realidade, há também uma 

estrutura de comportamento, condicionada por meio de regras, uma 

característica apontada pela maioria dos autores estudados. Elas provém 

a estrutura onde a jogabilidade emerge, delimitando o que os jogadores 

podem ou não fazer (SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

Os jogos também possuem uma meta quantificável. Ao fim de uma 

partida, os jogadores devem ter atingido ou não o objetivo do jogo, ou 

recebido algum tipo de pontuação que dê conta de seu desempenho. Um 

resultado quantificável é o que normalmente diferencia um jogo de outras 

formas de entretenimento (SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

A partir dessas considerações, se deduz que a interação direta do 

jogador com o sistema é o que faz com que o jogo possua significado 

(CARDOSO, 2013). Conforme explicam Salen e Zimmerman (2012), 

jogar é o ato de fazer escolhas dentro de um sistema particular ao jogo, 

designado a suportar ações ou resultados de maneira significativa.  

Oliveira (2014) conclui que alcançar a participação significativa é o 

propósito de um jogo bem projetado. 

Chen (2007), nos apresenta o conceito de fluxo (do inglês flow), 

trazido originalmente por Csikszentmihalyi (1990). Ao buscar uma 

explicação para o estado de felicidade, Csikszentmihalyi (1990) concluiu 

que há essa condição ótima ou de fluxo, possível a qualquer pessoa. Nesse 

estado, o indivíduo mantém-se com foco completo em uma atividade, 

sentindo-se com um alto nível de satisfação e realização. Chen (2007) e 

Oliveira (2014) apontam que esse estado pode ocorrer ao se utilizar as 

diversas mídias, mas que é notável quando um jogador está imerso 

completamente em um jogo, podendo perder a noção do tempo e 

desprezando influências externas. 

Segundo Oliveira (2014), no campo do projeto de jogos, acredita-

se que o ideal para fazer com que o jogador alcance o estado de fluxo seja 
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criar uma experiência que nem cause muita ansiedade por conta de seus 

desafios, nem seja tediosa demais por propor algo abaixo da capacidade 

do jogador. A Figura 1 ilustra o estado de fluxo e como ele está localizado 

entre a frustração e o tédio. 

 
Figura 1 – Gráfico da Teoria do Fluxo. 

 
Fonte: o Autor, baseado em Csikszentmihalyi (1990). 

 

Como qualquer jogo, os jogos digitais também são sistemas. Sua 

principal diferença diz respeito ao meio ou suporte em que são 

consumidos. Como Oliveira (2014) salienta, desde que os elementos que 

definem um jogo estejam presentes, entende-se que um jogo está 

ocorrendo, independente do suporte. 

Salen e Zimmerman (2012) apontam quatro aspectos presentes nos 

jogos digitais (embora não sejam exclusivos deles), que funcionam em 

conjunto com os elementos dos jogos, elencados anteriormente. Eles são: 

a resposta imediata, embora restrita; a natureza hipermidiática; a 

automatização de sistemas complexos e a criação de redes de 

comunicação. 

 

2.1.1 Resposta imediata, embora restrita 
 

Os jogos digitais têm a capacidade de oferecer resposta em tempo 

real ao jogador. Isso permite que sejam projetados sistemas de ação e 

reação, em que o jogo responde com perfeição aos comandos do jogador 

(CARDOSO, 2013). Todavia, apesar dessa resposta imediata, a interação 

entre o jogador e a plataforma é limitada. 
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Compare as atividades anêmicas de clicar, arrastar 

e escrever com o intervalo de interações de jogo 
[...] possíveis: a interação atlética cinestésicamente 

envolvente, perceptiva e estratégica do tênis; a 
comunicação performática e teatral das charadas, a 

formalidade ritual de uma partida profissional de 
Go. (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 103). 

 

Na Figura 2 estão ilustradas algumas das ações disponíveis ao 

jogador no jogo Grand Theft Auto V, dado o controle do console XBOX 

360. Nota-se como todos os botões são utilizados — e salienta-se que se 

tratam somente dos comandos possíveis para quando o personagem está 

a pé — os comandos assumem outra configuração quando o personagem 

está em um veículo, por exemplo. 

 
Figura 2 – Arranjo de controles do jogo Grand Theft Auto V na plataforma 

XBOX 360. 

 
Fonte: GTA5. Disponível em: <http://goo.gl/hu9rQ5>. Acesso em 6 jan. 2016. 

 

Esse aspecto do projeto de jogos é comum nas interfaces digitais, 

ainda que cada plataforma apresente suas características particulares; e 

deve ser levado em conta no projeto de jogos digitais (SALEN; 

ZIMMERMAN, 2012). 

 

 

 

2.1.2 Natureza hipermidiática 
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Os games podem ser compostos de uma diversidade de mídias, tais 

como imagens, vídeos, animações, texto, som e muitos outros tipos de 

informação. Até mesmo a mecânica, ou seja, os "métodos utilizados pelo 

agente para interagir com o mundo do jogo" é também fonte de 

informação (CARDOSO, 2013; SALEN; ZIMMERMAN, 2012; 

SICART, 2008). 

Apesar do jogo digital fazer uso de mídias diversas, ele é um todo 

que só existe a partir da união de suas muitas mídias formativas, 

funcionando de forma não-linear, de maneira que elas não se mantém 

como mídias individuais no contexto do jogo, caracterizando-o como uma 

hipermídia. 

 

2.1.3 Automatização de sistemas complexos 
 

Uma das características mais proeminentes dos jogos digitais é a 

possibilidade de automatização de procedimentos complexos. Isso agiliza 

o processo de cálculo de fatores que, em um jogo não-digital, seriam 

complexos de se calcular. O exemplo levantado a seguir por Cardoso 

(2013) ilustra essa característica, apresentando os cálculos realizados pelo 

sistema de combate no jogo Guild Wars 2. 
 

Em Guild Wars 2 [...], algumas batalhas chegam 

a envolver centenas de jogadores 

simultaneamente. A cada ataque desferido por 

cada jogador, o sistema de jogo faz a seguinte 

fórmula, exibindo aos jogadores envolvidos 

apenas o valor final: 

 

Dano causado = (força da arma usada pelo 

atacante) * valor do atributo Poder do atacante * 

(coeficiente único da habilidade usada) / 

(armadura do alvo) 

 

Além do cálculo básico, o sistema também verifica 

uma série de modificadores antes e depois do 

mesmo, como por exemplo: o atacante está sob 

efeito de algum tipo de fraqueza? Está sob efeito de 

alguma condição temporária (protegido por outro 

jogador ou habilidade específica)? 

(CARDOSO, 2013, p. 20). 
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2.1.4 A criação de redes de comunicação 
 

Outra característica dos jogos digitais, ainda que não exclusivas, é 

seu potencial para servir como mediador de comunicação entre os 

jogadores. Muitos jogos permitem a criação de "espaços sociais", onde os 

participantes podem trocar informações entre si. Apesar da comunicação 

escrita ser a forma mais comum de interação, a própria jogabilidade é 

também um tipo de comunicação social, como apontam Salen e 

Zimmerman (2012). 

Esses quatro aspectos estão presentes, em maior ou menor grau 

enquanto o jogador interage com o jogo digital, por vezes se sobrepondo, 

por vezes operando ao mesmo tempo. 

 

2.2 BREVE HISTÓRIA DOS JOGOS DIGITAIS 

 

O surgimento dos jogos eletrônicos remete ao fim da década de 

1940. No ano de 1948 foi patenteado por Thomas Goldsmith e Estle Mann 

o Cathode Ray Tube Amusement, aparelho que conectava oito tubos à 

vácuo à um osciloscópio, com a função de simular o disparo de mísseis 

(Goldsmith et al, 1948). A interação desse aparelho era feita por 

intermédio de chaves, que serviam para que o usuário controlasse a 

curvatura e velocidade dos projéteis. Não obstante sua interface 

rudimentar, sua programação serviu de base para o projeto de jogos mais 

elaborados nas décadas seguintes. 

Nos anos seguintes, a maior parte do desenvolvimento na área 

ocorreu em ambientes universitários, devido ao acesso restrito aos 

computadores precisos para o desenvolvimento da complexa 

programação necessária. Em 1958, Higinbotham criou o jogo Tennis for 
Two, no Brookhaven National Laboratory, com o intuito de entreter os 

visitantes. Diversos historiadores apontam esse como o momento da 

criação do jogo eletrônico, embora não seja consenso geral (KENT, 

2001). A Figura 3 retrata uma captura de imagem deste jogo em 

funcionamento. 

  



24 
 

 
Figura 3 – Jogo Tennis for Two em um osciloscópio. 

 
Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/0ubYMS>. Acesso em 5 jan. 2016. 

 

Um grupo de estudantes do Massachusetts Institute of Technology 

criou, em 1961, o jogo Spacewar. O jogo retrata o duelo entre duas 

espaçonaves, cada uma controlada por um jogador. Devido ao grande 

impacto que teve em seu tempo, esse jogo é aclamado como o real 

primogênito dos jogos eletrônicos (CERUZZI, 2003; KENT, 2001). A 

Figura 4, apresenta uma foto do jogo Spacewar em funcionamento. 

 
Figura 4 – Jogo Spacewar no Computer History Museum, California. 

 
Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/hz4uN2>. Acesso em 5 jan. 2016. 
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O sucesso de Spacewar deu início a toda uma rede de 

desenvolvimento de criação e compartilhamento de novos recursos para 

a criação de sistemas similares, resultando na criação de novas linguagens 

de programação e tecnologias (CERUZZI, 2003) que, conforme coloca 

Oliveira (2014), aliadas à distribuição cada vez mais comum de terminais 

de tubo de raios catódicos e à maior atenção do público interessado, 

culminou na exploração de seu potencial econômico na década de 1970 

por meio de máquinas públicas de jogo, os arcades. O primeiro jogo 

comercialmente viável dessa maneira foi Computer Space, uma versão de 

Spacewar adaptada a esse formato, lançado em 1971. Pong (1972), Space 

Invaders (1978), Asteroids (1979) e Pac-Man (1982) são exemplos de 

arcades que alcançaram sucesso. A Atari, empresa fundada em 1972 por 

Nolan Bushnell e Ted Dabney, produzia alguns destes arcades, mas 

também passou a produzir consoles, sendo o mais popular o Atari 2600 

(1977), o videogame mais emblemático desta época (KENT, 2001). 

Nas décadas de 1980 e 1990, a indústria enfrentou desde crises 

financeiras até avanços tecnológicos que ampliaram as possibilidades de 

representação visual e formas de interação nos jogos. Esse anos tiveram 

importância no estabelecimento do jogo como produto, com o lançamento 

de jogos como Super Mario Bros (1985) e The Legend of Zelda (1987) 

para o console Famicom (corruptela para Family Computer), passando 

pelo lançamento da primeira versão do console Playstation, pela Sony, 

em 1994, estabelecendo o ritmo da próxima geração de consoles. A partir 

dele, ficou estabelecido que os gráficos em 3D eram um degrau 

obrigatório para os principais jogos do período, o que foi confirmado 

pelos lançamentos de consoles concorrentes como o Sega Saturn (1994) 

e o Nintendo 64 (1996). (KENT, 2001; LUZ, 2010; OLIVEIRA, 2014). 

Dos anos 2000 em diante, a indústria dos jogos experimentou um 

aquecimento sem precedentes, a ponto de passar a mudar gradualmente a 

percepção social que se tem sobre os jogos digitais. Foi a partir dessa 

década que os games começaram a alcançar valores de faturamento e 

protagonismo na área de entretenimento cada vez maiores (OLIVEIRA, 

2014). 

O acesso cada à tecnologia e melhores equipamentos fez despontar 

o desenvolvimento de jogos independentes, que não mais tinham de se 

sujeitar a uma publicadora para chegarem ao público, e que conseguiam 

chegar ao mercado graças ao alcance promovido pela internet e pelo fácil 

acesso à plataformas além dos consoles, como o computador e 
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dispositivos mobile (AMORIM et al, 2016). Na atual conjuntura, jogos 

desenvolvidos em equipes pequenas podem gerar tanto retorno quanto os 

lançados por grandes publicadoras. 

É válido apontar as considerações de Oliveira (2014), sobre como 

os jogos digitais tiveram uma alteração expressiva enquanto mídia. De 

maneira diferente do que acontecia na alvorada de sua história, atualmente 

os jogos digitais trazem experiências narrativas complexas, podendo 

propor mudanças em sua forma e conteúdo, com temas e narrativas 

experimentais. Isso é observado principalmente no âmbito das produções 

independentes, menos suscetíveis às pressões do mercado (OLIVEIRA, 

2014). 

Outra característica relevante a respeito da situação atual dos jogos 

é que o perfil dos jogadores mudou, por meio de uma grande expansão no 

público jogador, que não é mais limitado apenas a jovens e crianças. O 

relatório Essential Facts about the Computer Game and Videogame 
Industry de 2015 (ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION, 

2015), revela que, em cada cinco casas nos Estados Unidos, quatro 

possuem ao menos um dispositivo exclusivo para jogar videogames, e que 

42% dos americanos jogam videogame regularmente (mais de três horas 

por semana). A média de idade dos jogadores americanos é de 35 anos, 

sendo que 26% dos jogadores têm até dezoito anos de idade, enquanto 

44% deles têm mais de 36 anos de idade. O mesmo processo de expansão 

também se dá a respeito do gênero dos jogadores. Conforme a pesquisa, 

44% do público é feminino, confrontando a acepção costumeira de que os 

jogos digitais são voltados exclusivamente ao público masculino. 

No Brasil, a pesquisa Game Brasil, de 2017 (SIOUX et al., 2017), 

revela que o consumidor brasileiro normalmente possui mais de um 

dispositivo exclusivo para jogos de videogame em suas casas, e que a 

maior parte dos consumidores joga entre uma a três horas por semana. 

Além disso, 36,2% dos jogadores brasileiros tem entre 25 e 34 anos, 

enquanto 29,2% tem menos de 25 anos de idade e 34,6% tem mais de 34 

anos. O crescimento do público feminino também é notado entre os 

consumidores brasileiros, com as mulheres correspondendo a 53,6% do 

público total (em 216, eram 52,6%; e em 2015 eram 47,1). 

Esses números podem ser considerados em conjunto com a 

pesquisa Top 100 Countries by Game Revenues (NEWZOO, 2107), que 

apresenta China e Estados Unidos como primeiro e segundo maiores 

mercados da indústria de jogos digitais no mundo, com faturamentos de 

U$S 27,5 milhões e U$S 25 milhões, respectivamente. O Brasil 

atualmente ocupa o décimo terceiro lugar mundial em termos de 

faturamento, com U$S 1,3 milhões anuais. 
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A pesquisa também aborda o impacto financeiro que a indústria de 

jogos digitais causa. Em 2015, a movimentação financeira global do setor 

foi de mais de U$S 91,2 bilhões (NEWZOO, 2015). A previsão de 

Brightman (2014) era de que esse valor ultrapassasse os U$S 1000 bilhões 

em 2017, mas em junho de 2016 o faturamento global parcial já era de 

mais de U$S 101 bilhões (NEWZOO, 2106). 

Os números aqui apresentados demonstram o potencial dos games 

como produtos. É possível estabelecer que a indústria de jogos digitais 

vive um momento favorável de expansão em âmbito global. 

 

2.3 VISÃO GERAL DA PRODUÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 

 

Conforme pontua Chandler (2012), existe uma estrutura básica 

para o processo de geral da produção de um jogo eletrônico, que 

independe de fatores como o tamanho da equipe envolvida, o escopo do 

jogo, seu orçamento e outras possíveis variáveis. A autora divide o 

processo em quatro fases: pré-produção, produção, testes e pós-produção. 

Schuytema (2008) estabelece uma estrutura semelhante à de Chandler 

(2012), mas engloba a fase de testes dentro da etapa de produção. Novak 

(2012) acrescenta uma etapa de conceituação, anterior à todas as outras e 

etapas intermediárias (alpha, beta e gold) após a produção. Aktas e Orcun 

(2014) ainda, consideram a fase de validação e testes como parte da pós-

produção, também considerando uma etapa de conceituação, prévia à pré-

produção. 

Serão consideradas, para fins de apresentação da visão geral do 

processo de produção de jogos digitais na Figura 5, as fases de pré-

produção, produção, testes e pós-produção, considerando que as etapas 

apresentadas pelos autores e suas variáveis estão contempladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Ciclo básico de produção de jogos. 
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Fonte: Chandler (2012). 

 

Chandler (2012) salienta que essa representação gráfica descreve 

uma visão bastante elementar do processo e que alguns jogos podem 

passar por um desenvolvimento iterativo, com vários ciclos de 

desenvolvimento. As fases projetuais são descritas a seguir. 

 

2.3.1 Pré-produção 
 

Na primeira etapa do ciclo de produção acontece a definição de 

como será o jogo, quanto tempo demandará sua criação e quais serão as 

necessidades profissionais e financeiras para a realização do projeto 

(AKTAS e ORCUN, 2014; CHANDLER, 2012; SCHUYTEMA, 2008). 

Como pontuado no capítulo 1, o foco deste trabalho está na análise desta 

etapa do processo de desenvolvimento de jogos digitais. A pré-produção 

pode ser divida em três fases: conceito do jogo, requisitos do jogo e 

planejamento do jogo (CHANDLER, 2012). 

Na fase de conceito é realizado o primeiro esboço do jogo que será 

desenvolvido, em que são discutidos os principais elementos norteadores 

do projeto. Nessa etapa são tomadas as decisões relacionadas à definição 

do gênero do jogo e sua plataforma de hardware, assim como os 

elementos básicos de de sua jogabilidade. Esses elementos são o esquema 

de controle, a história, personagens, mecânica de jogo e possíveis 

atrativos que possam diferenciar o jogo dos demais concorrentes do 

mesmo gênero. 

Uma vez estabelecidos esses conceitos, podem ser desenvolvidos 

protótipos, tanto analógicos quanto digitais, para averiguação dos 

elementos propostos e ajustes necessários. É realizada então uma análise 

de riscos, em que se tenta apontar possíveis problemas que podem 
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acontecer no decorrer do projeto (CHANDLER, 2012; MANNINEN et 

al., 2006; PASSOS, 2012; SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

Na fase de definição dos requisitos do jogo, são determinados os 

recursos básicos de arte, design e engenharia necessários para a produção 

do jogo. São construídos os documentos básicos que orientarão o 

desenvolvimento, como o documento de design, o documento técnico e o 

documento de arte. Também são definidas as etapas pelas quais o projeto 

passará e os produtos que cada etapa deve entregar. Então, uma nova 

análise de riscos deve ser realizada (CHANDLER, 2012; PASSOS, 

2012). 

Na fase de planejamento do jogo, por fim, são desenvolvidos os 

orçamentos, cronogramas e planejamentos de contratações, baseados nos 

dados definidos anteriormente. Como todas as fases dessa etapa, mais 

uma análise de riscos deve ser realizada (CHANDLER, 2012). 

 

2.3.2 Produção 

 

A fase de produção tem seu início quando os assets (elementos 

compositivos do jogo, como modelos 2D ou 3D, texturas, sons, imagens 

e outros) e códigos começam a ser produzidos. É comum que esta etapa 

seja iniciada antes da finalização plena da etapa de pré-produção, mas 

também ela também pode ocorrer apenas depois do desenvolvimento de 

um protótipo jogável ter sido aprovado. Nesta etapa acontece um processo 

iterativo de implementação do que foi planejado no pré-projeto. Dada a 

tangibilidade dos resultados dessa etapa, suas dificuldades costumam ser 

mais facilmente contornadas (CHANDLER, 2012; CRUZ, 2013; 

PASSOS, 2012; SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

 

2.3.3 Testes 

 

Nessa etapa acontece a verificação do jogo produzido como um 

todo. Diversas versões incrementais são produzidas, dentre as quais se 

destacam a alfa, beta e gold. A versão alfa já pode ser jogada do início ao 

fim. Embora haja lacunas e elementos de arte não finalizados, é necessário 

que a interface e programação já estejam completamente funcionais. Na 

versão beta, o objetivo é consertar os problemas, deficiências e erros que 

ainda existam. A esta altura do projeto já não há mais desenvolvimento 

de novos conteúdos e as alterações visam a estabilização do sistema como 
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um todo. A versão gold é considerada final, que será enviada à publicação 

(CHANDLER, 2012; CRUZ, 2013; NOVAK, 2012). 

 

2.3.4 Pós-produção 
 

Nessa etapa, que ocorre após a aprovação e liberação do jogo para 

a publicação, são realizados os procedimentos de conclusão do projeto. 

Chandler (2012) propõe a condução de um post-mortem, atividade em que 

são evidenciadas as ocorrências positivas e negativas do projeto, com o 

intuito de propor soluções para projetos futuros. Também é nesta fase que 

se faz o kit de fechamento, onde é reunida toda a documentação de design, 

códigos, assets e arquivos finais utilizados na produção do jogo. Esse kit 

é necessário para facilitar a recuperação de elementos utilizados no jogo 

ou então para a produção de novas versões e continuações do projeto 

(CHANDLER, 2012; CRUZ, 2013). 

 

2.4 PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA PRODUÇÃO DE JOGOS 

DIGITAIS 

 

O desenvolvimento de um jogo digital, conforme Manninem et al. 

(2006), pode ser considerado um tipo de desenvolvimento de software. 

Entretanto, dada sua natureza hipermidiática e aspectos artísticos (Passos, 

2012), o jogo digital deve ser realizado por um time de profissionais com 

formações em diferentes tipos de disciplinas (AKTAS e ORCUN, 2014). 

Para entender o ciclo de produção dos jogos digitais, é relevante 

apresentar as funções normalmente encontradas em uma equipe de 

desenvolvimento. Chandler (2012) pontua que, apesar da existência de 

diversos papéis no processo, isso nem sempre significa uma equipe 

numerosa, uma vez que em grupos menores é comum que um profissional 

assuma diversos papéis. Da mesma maneira, a relevância de um 

determinado papel pode variar de acordo com o escopo do projeto.  

A seguir, são apresentados os papéis que usualmente compõem 

uma equipe de desenvolvimento de jogos digitais, atuando diretamente 

em sua produção. 

 

2.4.1 Produção 
 

As funções relacionadas à produção de jogos lidam com o 

gerenciamento e acompanhamento do desenvolvimento do jogo, sendo os 

principais intermediários entre a equipe de desenvolvimento e qualquer 

pessoa de fora da equipe, agindo como representantes. Os três papéis mais 
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comumente ligados à produção são o produtor executivo, o produtor e o 

produtor associado.  

O produtor executivo lida com funções mais ampla de 

gerenciamento, como a pesquisa sobre necessidades de hardware e 

middleware, negociação de contratos e treinamento da equipe, sendo 

comum que supervisione vários projetos simultaneamente.  

O produtor normalmente ocupa-se com um único jogo, sendo 

responsável por assegurar o cumprimento dos prazos dentro do orçamento 

estabelecido, com os recursos esperados e qualidade, mantendo a equipe 

de desenvolvimento motivada e engajada. 

O produtor associado é responsável por auxiliar o produtor em suas 

tarefas, eventualmente coordenando alguma etapa específica do projeto, 

como a localização, a música, cinemática ou testes abertos (CHANDLER, 

2012; ROGERS, 2012). 

 

2.4.2 Arte 
 

O departamento de arte é o responsável por criar todos os assets 

gráficos do jogo. À medida em que a tecnologia melhora, a qualidade dos 

materiais artísticos deve acompanhar este progresso. As funções mais 

comuns ligadas à arte são as seguintes. 

O diretor de arte, que tem como principal função divulgar e manter 

a visão artística do projeto para a equipe. 

O artista conceitual, responsável por criar os conceitos de todos os 

assets gráficos antes que sejam produzidos 

O designer de fases, responsável por criar a geometria e texturas do 

mundo do jogo (esse cargo está diretamente relacionado com as funções de 

design, uma vez que o projeto do mundo afeta diretamente sua experiência 

de jogo, e muitas vezes este profissional está alocado no setor de design). 

O criador de assets, modeladores e ilustradores responsáveis por 

criar todos os elementos gráficos necessários ao jogo, como personagens, 

armas, veículos, telas de interface de usuário e outros. 

O animador, responsável pelo desenvolvimento tanto das 

animações cinemáticas quanto as movimentações de personagens e 

elementos. 

O artista técnico, responsável por assegurar a funcionalidade 

técnica dos assets criados, como a criação de volumes de colisão, a 

garantia de que os objetos sejam exportados corretamente e a aplicação 
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de atributos físicos aos objetos, sempre mantendo contato estrito com o 

setor de programação. 

O artista de marketing, responsável por criar os recursos de 

marketing do jogo, como captura de telas e vídeos de demonstração, 

desenvolvimento de arte publicitária, embalagens e materiais gráficos 

necessários para a promoção do jogo (CHANDLER, 2012; ROGERS, 

2012). 

 

2.4.3 Programação 
 

Os programadores agem na determinação das necessidades 

técnicas, definindo as funcionalidades necessárias, escrevendo seus 

códigos e revisando-os de acordo com o retorno que recebem. 

O diretor de programação, contrapartida ao diretor de arte, 

determina as tecnologias que serão utilizadas no jogo, além de gerenciar 

o processo de codificação e manutenção das bibliotecas. 

O programador de som, trabalha em conjunto com o designer de 

som para garantir que o os recursos de áudio sejam suportados pelas 

funcionalidades desejadas no jogo. 

O programador gráfico trabalha em conjunto com o artista técnico 

e é responsável por criar o código gráfico e garantir que os recursos 

visuais estejam operantes. 

O programador de ferramentas, trabalha com as ferramentas 

proprietárias desenvolvidas especialmente para o jogo, como recursos 

específicos de iluminação, localização, de script e quaisquer outras que 

possam ser necessárias pelos vários setores da equipe. 

O programador de IA, lida com os recursos de inteligência artificial 

(IA) e trabalha em conjunto com a equipe de design na definição dos 

comportamentos e recursos necessários para os personagens do jogo 

(CHANDLER, 2012; ROGERS, 2012). 

 

2.4.4 Design 
 

Os designers lidam com um amplo conjunto de atividades criativas 

no projeto de um jogo, atuando em todas as etapas de seu 

desenvolvimento. 

O diretor de criação tem a responsabilidade de comunicar a visão 

geral da concepção do jogo à equipe e gerenciar sua manutenção. 

O designer de sistemas é responsável pelo projeto dos vários 

sistemas necessários ao jogo, como o de jogabilidade, de esquema de 

controle, de combate, de criação de personagens, de pontuação e outros. 
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O designer de IU é responsável pelo projeto da interface de usuário 

(IU) no jogo e de como elas estarão relacionadas. 

O redator tem a função de criar elementos de história, personagens 

e diálogos, além de textos publicitários, manuais e quaisquer outros textos 

necessários para o jogo. 

O compositor faz o desenvolvimento das músicas que serão 

utilizadas no jogo. 

O designer de som é responsável pela criação de todos os demais 

efeitos sonoros necessários (CHANDLER, 2012; ROGERS, 2012). 

 

2.4.5 Garantia da Qualidade 
 

Os testadores de garantia da qualidade lidam com o teste 

exploratório e a busca de defeitos no jogo. Seu trabalho normalmente tem 

início na etapa de produção, assim que as primeiras versões do jogo já 

estão disponíveis. 

O líder de garantia da qualidade tem a função de definir um plano 

de testes, baseado na quantidade de recursos do jogo a serem testados e 

no tempo disponível para sua realização. 

Os testadores de qualidade são responsáveis por fazerem as 

verificações, avaliando protótipos e novos recursos, encontrando defeitos 

no software do jogo e verificando se os requisitos técnicos estão sendo 

atendidos. Uma vez que os testadores desempenham grande parte de sua 

função jogando o jogo, eles também têm opiniões fundamentadas sobre o 

aspecto da diversão como um todo (CHANDLER, 2012; ROGERS, 

2012). 

 

2.5 O PAPEL DO DESIGN NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

DIGITAIS E NO CONTEXTO DA PRÉ-PRODUÇÃO 

 

Assim como é necessário estipular o entendimento desta pesquisa 

sobre o jogo e o jogo digital, é também preciso estabelecer a compreensão 

sobre o design em sua relação com os jogos. Salen e Zimmerman (2012) 

propõem uma definição geral do termo, baseados nas definições de design 

de Krippendorff (1995), Buchanan (1995), Simon (1968), Heskett (1980), 

Nelson (1979), Schon (1983), Ambasz (1988) e Dilnot (1998), chegando 

à seguinte determinação: 
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Design é o processo pelo qual um designer cria um 

contexto a ser encontrado por um participante, a 
partir do qual o significado emerge. (SALEN; 

ZIMMERMAN, 2012, p. 57). 
 

Ao propor essa definição, Salen e Zimmerman (2012) destacam 

algumas palavras. É necessário apresentar a compreensão que os autores 

têm desses termos para compreender sua definição de design em relação 

ao design de jogos. 

Para os autores, o designer é aquele que cria o jogo, seja um criador 

individual, seja uma equipe de pessoas, havendo casos em que um jogo é 

criado por uma cultura de fãs. Nessas situações, os fãs podem ser 

considerados os designers do jogo.  

O contexto são os objetos, espaços, narrativas e comportamentos 

existentes no jogo, criados pelo designer e propostos para o participante. 

O participante, por sua vez, são aqueles que jogam o jogo, 

explorando-o, vivenciando suas experiências e manipulando os contextos 

propostos no jogo. 

O significado almejado é um elemento que deve ser compreendido 

pelo designer. Partindo de uma leitura semiótica (que Salen e Zimmerman 

(2012) classificam como o estudo do significado e de seu processo de 

criação), este elemento é importante para o designer porque a 

interatividade em um jogo só ocorre de fato quando os jogadores 

entendem o significado, o que está por trás da interatividade em si. Assim, 

entender os significados de um jogo é fundamental para que aconteça a 

interação entre os jogadores com o jogo em si. Conforme Salen e 

Zimmerman (2012) apontam, se o jogador não compreende que uma mão 

posicionada em V significa “tesoura” em “pedra, papel e tesoura”, não 

terá como interagir com os outros jogadores da forma intencionada pelo 

jogo. Para os autores, p conceito de um signo como a representação de 

algo distinto de si mesmo é imprescindível para que se compreendam os 

jogos. Isso porque, embora os signos existentes nos jogos comumente 

façam referência a objetos do mundo real, seu valor simbólico ou 

significado particular no jogo se dá a partir dos demais elementos do jogo 

e da relação com os jogadores — são os jogadores, afinal, que dão sentido 

aos signos. 

A interação significativa, conforme Salen e Zimmerman (2012), 

que o design oferece emerge não apenas do sistema (o conjunto de regras 

interligados e projetados), mas também de sua inserção desntro de um 

conceito cultural mais amplo. Portanto, de acordo com os autores, o 

designer precisa ter em mente não apenas o jogo em si, mas quem irá jogá-
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lo, em que situações o jogo irá ocorrer e em que contexto social maior ele 

estará inserido. 

Isto posto, fica estabelecido para este trabalho o entendimento de 

design, no contexto do design de jogos, como o processo de construção 

do jogo em si, ou seja, o processo de desenvolvimento de um produto, 

levando em conta seu público e contexto cultural. 

Este trabalho propõe-se a dissertar sobre a pré-produção, que é uma 

etapa específica do processo de desenvolvimento de um jogo. Mantém-se 

ainda assim o mesmo entendimento de design apresentado, mas traçando 

um paralelo em escala menor, enxergando a pré-produção como um 

micro-processo de design em si, dentro do macro-processo que é o 

desenvolvimento do jogo, como demonstrado pela Figura 6. 

 
Figura 6 – A etapa de pré-produção como um produto de design em si. 

 
Fonte: o Autor. 

 

Nesse micro-processo, o designer é a pessoa ou equipe responsável 

pelo desenvolvimento da etapa de pré-produção do jogo. O contexto são 

as decisões tomadas no decorrer do desenvolvimento dessa etapa 

projetual, como a definição dos conceitos, especificidades técnicas, 

desenvolvimento de história, personagens e outros. Os participantes são 

as pessoas que atuarão nas próximas etapas projetuais, como produção, 

testes e pós-produção, fazendo uso do material desenvolvido na pré-

produção para dar seguimento ao processo de construção do jogo. O 

significado, por sua vez, é definido nesta etapa, e deve ser considerado no 

prosseguimento do desenvolvimento do jogo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Na intenção de atingir os objetivos geral e específicos dispostos 

anteriormente, este capítulo pretende investigar processos de 

desenvolvimento de jogos digitais e métodos de design que possam 

contribuir com o projeto de games. Os procedimentos adotados nesta 

pesquisa são apresentados a seguir. 
 

3.1 PESQUISA DE PROCESSOS E MÉTODOS 
 

3.1.1 Processos de desenvolvimento de jogos digitais 
 

Para selecionar os processos de desenvolvimento de jogos digitais, 

foi feito um levantamento bibliográfico com o intuito de aferir os 

processos mais relevantes. Para tanto, a pesquisa foi realizada em três 

bases de dados: Web of Science, Scopus e o catálogo da biblioteca da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foram aplicados três 

filtros para restringir os resultados da busca aos que são mais 

significativos para a pesquisa, apresentados na Tabela 1. Como cada base 

de informações tem ferramentas e volume de indexação distintos, os 

filtros de seleção de cada base tem diferenças entre si. 

 
Tabela 1 - Levantamento de dados relacionado aos processos de 
desenvolvimento de jogos. 

Termos de busca “‘Game Design’ AND 

‘Game Development’”  

“Game Design”,  

“Game 

Development”, 

“Design de 

Jogos” e 

“Desenvolviment

o de jogos” 

Base de dados Scopus Web of Science Biblioteca UFSC 

Busca Inicial 993 364 66 

Filtro 1 855 230 62 

Filtro 2 445 32 32 

Filtro 3 98 09 09 

Total 01 00 04 

Fonte: o Autor. 
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Na Scopus, a partir dos termos Game Design e Development, 
foram inicialmente encontrados 993 publicações. O Filtro 1 buscou 

limitar as áreas de pesquisa em computer science; engineering; business, 

management and accounting e multidisciplinary, resultando em 855 

publicações. 

O Filtro 2 restringiu-se apenas a artigos em língua inglesa, 

espanhola e portuguesa realizados nos últimos 05 anos (ou seja, 2012-

2016) e o resultado foi de 445 publicações. 

Na aplicação o Filtro 3, foi realizada a leitura dos títulos desses 

artigos, buscando aqueles que se mostrassem pertinentes ao tema, com 

resultado de 98 publicações. 

Em seguida, foi feita a exclusão do artigos que não se encontravam 

completos, resultando em 11 artigos que foram lidos, resultando em um 

artigo selecionado. É ele: 

 

• A survey of computer game development (AKTAS e ORCUN, 

2014) — O artigo foi escolhido por apresentar um processo 

sistematizado de desenvolvimento de jogos digitais; considerando 

a etapa de pré-produção como um dos estágios do processo. 

 

Na base Web of Science, a partir dos termos Game Design e Game 
Development, foram inicialmente encontrados 364 publicações, em uma 

busca realizada por tópico. 

O Filtro 1 restringiu as buscas a todas as categorias e subcategorias 

que envolvem computer science; engineering; comunication e 

multidisciplinary, chegando ao resultados de 230 publicações. 

Todos os artigos encontrados encontravam-se em inglês, de modo 

que não foi necessário fazer filtragem relacionada à linguagem. Então, o 

Filtro 2 restringiu-se em selecionar somente artigos publicados nos 

últimos 05 anos (2012-2016), resultando em 32 trabalhos. 

O Filtro 3 deu-se a partir da análise dos títulos e sua relação com o 

tópico de pesquisa, resultando em 09 artigos selecionados, que foram 

lidos. 

Após essa leitura, o único artigo relevante foi o mesmo encontrado 

na busca realizada na base Scopus e, portanto, foi desconsiderado, de 

modo que a busca nessa base não retornou nenhum trabalho considerado 

relevante para o tema. 
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No catálogo da biblioteca da Universidade Federal de Santa 

Catarina a busca inicial por “‘Game Design’ AND ‘Game Development’ 

OR ‘Design de Jogos’ OR ‘Desenvolvimento de Jogos’” não encontrou 

nenhum resultado. Então foram feitas buscas separadas para cada um dos 

termos, “Game Design”, “Game Development”, “Design de Jogos” e 

“Desenvolvimento de Jogos” resultando, somados, em 66 trabalhos. É 

oportuno destacar que os trabalhos encontrados no catálogo da biblioteca 

da UFSC são dissertações, teses e livros; diferente dos trabalhos 

encontrados nas demais bases de dados, em que foram encontrados 

somente artigos. 

No Filtro 1 foram excluídos os trabalhos repetidos entre as 

pesquisas, resultando em um total de 62 trabalhos. 

O Filtro 2 selecionou apenas trabalhos em inglês, espanhol e 

português, que tenham sido publicados nos últimos cinco anos (2012-

2016), resultando em 32 trabalhos. 

O Filtro 3 foi dedicado à análise de títulos e sumários, resultando 

09 trabalhos. Após a leitura dessas obras, foi selecionado um recorte final 

de 04 trabalhos, apresentados a seguir: 

 

• Gestão de design e desenvolvimento de jogos eletrônicos: um 

estudo de caso das empresas da grande Florianópolis (CRUZ, 

2013) — essa dissertação foi escolhida por abordar, ainda que 

brevemente, as  etapas de desenvolvimento de jogos digitais, mas 

também por considerar relações entre o design e os jogos digitais, 

ainda que no âmbito do posicionamento estratégico de produto. 

 

• Manual de produção de jogos digitais (CHANDLER, 2012) — 

esse livro foi escolhido por fazer um detalhamento do processo de 

desenvolvimento de jogos digitais, retratando não só as etapas de 

produção, mas também abordando os profissionais e atividades 

específicas em cada parte do processo. 

 

• Regras do jogo: fundamentos do design de jogos (SALEN; 

ZIMMERMAN, 2012) — essa obra aborda aspectos diversos do 

design de jogos digitais, não restritos a sua projetação, abordando 

em quatro volumes os conceitos gerais, regras, interação lúdica e 

cultura dos jogos digitais. 

 

• Level up: um guia para o design de grandes jogos (ROGERS, 

2012) — esse livro foi escolhido por apresentar o processo de 

desenvolvimento de jogo com grande enfoque no papel do designer 
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e suas atribuições, muitas delas iniciadas nas etapas iniciais do 

desenvolvimento de um jogo digital. 

 

3.1.2 Métodos de design 
 

A seleção dos métodos de design relevantes também se deu a partir 

de um levantamento bibliográfico. Para tanto, uma nova pesquisa foi 

realizada nas mesmas três bases de dados utilizadas no levantamento 

anterior (Scopus, Web of Science e o catálogo da biblioteca da UFSC). Da 

mesma maneira, foram aplicados três filtros para selecionar os resultados, 

que variam de acordo com a base pesquisada. A Tabela 2 apresenta os 

resultados do procedimento realizado. 

 
Tabela 2 - Levantamento de dados relacionado aos métodos de design. 

Termos de busca “Design Method” AND  
“Design Methodology” 

“Design 

Method”,  
“Design 

Methodology”, 

“Método de 

Design” e 

“Metodologia de 

Design” 

Base de dados Scopus Web of Science Biblioteca UFSC 

Busca Inicial 72.425 25.959 316 

Filtro 1 4.494 813 177 

Filtro 2 410 332 07 

Filtro 3 38 14 01 

Total 01 01 01 

Fonte: o Autor. 

 

Na base Scopus, a partir dos termos Design Method e Design 

Methodology foram retornados 72.425 trabalhos. O Filtro 1 selecionou 

apenas artigos relacionados às áreas computer science; business, 
management and accounting; arts and humanities e multidisciplinary, 

resultando em 4.494 publicações. 



40 
 

Estes trabalhos foram submetidos ao Filtro 2 e selcionados apenas 

os escritos em línguas portuguesa, inglesa ou espanhola, publicados nos 

últimos cinco anos (2012-2016), resultando em 410 publicações. 

O Filtro 3 foi realizado a partir da leitura dos títulos desses artigos, 

excluindo aqueles que não se mostraram pertinentes ao tema, resultando 

em 38 trabalhos selecionados. Dessa seleção, excluídos os artigos 

incompletos, restaram 18 trabalhos que foram lidos, resultando em um 

artigo selecionado: 

 

• A taxonomy of design methods process models (CÉRET et al, 

2012) — Em um contexto em que existem vários métodos de 

design com diferentes abordagens, de acordo com o tipo de sistema 

que será desenvolvimento, esse artigo propõe uma classificação 

das características de métodos de design ou processos parciais de 

modelos de design, objetivando facilitar o processo de escolha 

metodológica por parte do designer, evitando que seja utilizada 

uma abordagem metodológica inapropriada para o sistema que se 

pretende desenvolver. 

 

Na base Web of Science, a partir do termo Design Method, foram 

retornados 25.959 trabalhos. O Filtro 1 restringiu a busca apenas a artigos 

das áreas relacionadas à computer science, telecommunications, 

architecture, management, business e information science, resultando em 

813 trabalhos. 

O Filtro 2 selecionou os artigos em português, inglês e espanhol 

publicados nos últimos 05 anos (2012-2016), resultando em 332 

trabalhos. 

O Filtro 3 se deu a partir da análise dos títulos desses trabalhos 

quanto à relevância para pesquisa, resultando em 14 artigos selecionados.  

Descartados três artigos incompletos, os demais foram lidos, 

resultando em 01 artigo selecionado: 

 

• iSIM: An integrated design method for commercializing service 
innovation (CHEW, 2015) — Esse artigo foi escolhido por 

apresentar o processo de desenvolvimento de um modelo de design 

que integra inovação em serviços e modelo de negócios, visando 

desenvolver no consumidor de um produto projetado com esse 

modelo, o sentimento de co-criação e participação com a empresa 

desenvolvedora. Foi identificada uma relação dessas 

características como desejáveis no desenvolvimento de um jogo 

digital, especialmente no que diz respeito a sua etapa de pré-
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produção, quando não apenas os elementos artísticos e técnicos 

devem ser levados em conta, mas também os aspectos estratégicos 

do desenvolvimento do jogo digital como produto. 

 

No catálogo da biblioteca da Universidade Federal de Santa 

Catarina, da mesma forma que ocorreu na pesquisa anterior, a busca pela 

expressão "'Design Method' AND 'Design Methodology'" não surtiu 

resultados. Foram então pesquisados separadamente os termos "Design 
Method", "Design Methodology" e os termos em português "Método de 

Design" e "Metodologia de Design" que, somados, resultaram em 316 

trabalhos. Assim como na pesquisa anterior, nessa base de dados foram 

encontrados artigos, dissertações, teses e livros, diferente das demais 

bases, em que foram encontrados somente artigos. 

O Filtro 1 restringiu os resultados apenas a documentos em inglês, 

português ou espanhol, publicados nos últimos cinco anos (2012-2016), 

resultando em 177 trabalhos. 

O Filtro 2 se deu a partir da análise dos títulos quanto à relevância 

ao tópico de pesquisa, resultando em 07 trabalhos. 

O Filtro 3 se deu a partir da leitura dos trabalhos restantes, o que 

resultou em 01 trabalho selecionado, apresentado a seguir. 

 

• Metodologia projetual aplicada no processo de design de 

superfície têxtil: estudo de caso Döhler (FLORIANO, 2012) — 

Essa pesquisa foi escolhida por levantar propostas de metodologias 

de design para o projeto de design de superfícies, um tipo de 

produto que, segundo o próprio trabalho, não é comumente 

desenvolvido a partir de metodologias de design. 

 

Uma vez selecionado de um corpo relevante sobre processos de 

desenvolvimento e metodologias de design, o material foi direcionado à 

pesquisa na pré-produção de jogos. Para tanto, decidiu-se propor um 

modelo de pré-produção de jogos digitais. 

O modelo deveria ser baseado nos processos de desenvolvimento 

encontrados, mas orientado pelas metodologias de design. Isto porque 

estes processos e métodos são frutos de uma pesquisa sistemática. Para 

tanto, foi realizada a análise e seleção destes conteúdos a partir dos 

trabalhos encontrados no levantamento bibliográfico. 
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3.2 SELEÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS E METODOLOGIAS 

 

3.2.1 Processos de desenvolvimento de jogos 
 

A partir dos trabalhos selecionados pelo levantamento 

bibliográfico, foram identificados 04 processos de desenvolvimento de 

jogos, sendo eles os de Aktas e Orcun (2014), Schuytema (2008), Novak 

(2008) e Chandler (2012). 

O processo de desenvolvimento de jogos proposto por Aktas e 

Orcun (2014) é dividido em seis etapas. 

 

(1) conceituação e planejamento, em que são definidas as 

características-chave do jogo, como gênero, público-alvo, 

documentos conceituais, plataformas de veiculação e o plano de 

desenvolvimento. 

(2) pré-produção, em que é realizado o projeto de fases, história, 

cenário, mecânicas de jogo, estética, especificações de 

desenvolvimento de objetos e do mundo do jogo. 

(3) produção e desenvolvimento, em que são desenvolvidos todos 

os diferentes elementos que o jogo deve incluir, como códigos de 

computador, modelos tridimensionais, sons e vídeos, e sua 

integração. 

(4) pós-produção, que consiste no processo de teste e validação 

do jogo desenvolvido, analisando sua mecânica, jogabilidade, 

interface de usuário, qualidade audiovisual e capacidade de 

responder aos requerimentos do mercado. Os erros encontrados 

nessas análises são corrigidos até que o jogo esteja 

satisfatoriamente livre deles. 

(5) lançamento, quando o jogo é lançado e distribuído. 

(6) estágio de manutenção, que envolve o lançamento de 

atualizações e pacotes de conteúdo extra (AKTAS e ORCUN, 

2014). 

 

Para Schuytema (2008), o ciclo de desenvolvimento de um jogo 

digital é formado por três grandes etapas. 

 

(1) a pré-produção, em que são realizadas as discussões iniciais, 

brainstorming, o desenvolvimento de conceitos, avaliação de 
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games concorrentes, o trabalho inicial nas ferramentas de script, a 

criação dos documentos de design e a reflexão sobre os recursos 

necessários para o desenvolvimento do projeto. 

(2) a produção, em que ocorre o desenvolvimento de modelos de 

personagens e fases, a escrita e revisão do código-fonte, o 

desenvolvimento das estratégias de propaganda e os testes, visando 

garantir diversão e funcionalidade na experiência de jogo, com 

base nos documentos de design. 

(3) a pós-produção, que ocorre após o lançamento do jogo e pode 

incluir o design de conteúdo adicional para download, a 

atualização de mecânicas e elementos que melhorem a experiência 

de jogo e a avaliação da receptividade do jogo, visando futuras 

sequências ou pacotes de expansão (SCHUYTEMA, 2008). 

 

O processo de desenvolvimento proposto por Novak (2008) é 

também composto por seis etapas. 

 

(1) conceito, em que a ideia do jogo é definida por uma equipe 

reduzida que trabalha na identificação do mercado e avaliação dos 

recursos disponíveis para o desenvolvimento do projeto, além de 

escrever sua proposta conceitual. 

(2) pré-produção, em que a proposta é desenvolvida e planejada a 

partir do desenvolvimento dos documentos de estilo de arte, plano 

de produção, documento de game design e documento de design 

técnico. 

(3) prototipação, que objetiva a construção de um protótipo digital 

funcional do jogo, visando testar sua jogabilidade, mecânicas e se 

o jogo está satisfatoriamente divertido. 

(4) produção, em que todos os elementos de arte e design 

planejados são de fato produzidos e reunidos. 

(5) versões incrementais são as diferentes versões que o jogo 

passa até seu lançamento. A versão alpha, em que pela primeira 

vez é possível jogar o jogo de seu início até o fim, mas ainda com 

elementos básicos de interface, texto, arte e áudio. A versão beta, 

em que são realizadas as correções de erros encontrados na versão 
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anterior e os recursos são finalizados. A versão gold, em que já tem 

corrigidos todos os problemas encontrados, todos os recursos já 

estão plenamente desenvolvidos e implementados e o jogo já está 

pronto para o lançamento comercial. 

(6) pós-produção, em que são lançadas subsequentes versões do 

jogo para expandi-lo e melhorá-lo, com o objetivo de aumentar sua 

longevidade (NOVAK, 2008). 

 

O processo de desenvolvimento de jogos apresentado por Chandler 

(2012) é dividido em quatro etapas gerais. 

 

(1) pré-produção, em que são definidos o conceito do jogo, 

incluindo sua plataforma, gênero, elementos básicos de 

jogabilidade e protótipo, os requisitos do jogo, incluindo a 

definição dos recursos desejáveis no jogo e sua hierarquização de 

necessidades e o planejamento de recursos humanos, orçamento e 

cronograma iniciais. 

(2) produção, em que são desenvolvidos os elementos propostos 

na fase anterior (códigos e assets) têm início. 

(3) testes, em que ocorre a verificação do funcionamento correto 

do material desenvolvido na etapa anterior e sua correção. 

(4) pós-produção, em que é preparado um kit de fechamento do 

projeto, contendo todos os conteúdos necessários para seu 

arquivamento, além da realização da análise de prós e contras do 

projeto recém-realizado (CHANDLER, 2012). 

 

O Quadro 1 apresenta os processos de desenvolvimento de jogos 

que aparecem nas propostas de Aktas e Orcun (2014), Schuytema (2008), 

Novak (2008) e Chandler (2012). 

 

 
Quadro 1 - Comparação entre os processos de desenvolvimento de jogos 
levantados por Aktas e Orcun (2014), Schuytema (2008), Novak (2008) e 

Chandler (2012). 

Atividade 
Aktas e 

Orcun 
Schuytema Novak Chandler  

Definição de gênero X X X X 
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Definição de público-alvo X  X  

Definição de elementos básicos  

de jogabilidade 

 X  X 

Desenvolvimento de documentos 
conceituais 

X X X  

Definição das plataformas X  X X 

Definição de recursos desejáveis   X X 

Plano de desenvolvimento X X X X 

Projeto de fases X X X X 

Projeto de cenários X  X X 

Projeto de mecânicas X X X X 

Definição da estética X  X X 

Desenvolvimento de protótipo   X X 

Especificações de  

desenvolvimento de objetos 

X    

Definição do mundo de jogo X  X X 

Desenvolvimento de códigos X X X X 

Desenvolvimento de modelos  
de arte 

X X X X 

Desenvolvimento de sons X  X X 

Desenvolvimento de vídeos X  X X 

Testes e validação X X X X 

Correção de erros X X X X 

Lançamento e distribuição X X X X 

Lançamento de atualizações X X X  

Lançamento de conteúdo extra X X X  

Produção do kit de fechamento  
do projeto 

   X 

Análise do projeto realizado  X  X 

Fonte: o Autor. 

 

A partir do Quadro 1 é possível aferir um grau de relevância entre 

as atividades de desenvolvimento de jogos digitais, baseado em sua 

ocorrência nos processos propostos pelos autores. Essas atividades serão 

classificadas como primárias, secundárias e terciárias. 

Das vinte e cinco atividades elencadas, nove delas são observadas 

em todos os autores. Essas são as atividades primárias, aquelas que 

certamente devem ser levadas em conta no desenvolvimento do modelo 

que este trabalho propõe. São elas:  
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• Correção de erros; 

• Definição de gênero; 

• Desenvolvimento de códigos; 

• Desenvolvimento de modelos de arte; 

• Lançamento e distribuição; 

• Plano de desenvolvimento; 

• Projeto de fases; 

• Projeto de mecânicas; 

• Testes e validação. 

 

Das demais atividades elencadas, catorze delas são observadas em 

dois ou três autores. Essas são as atividades secundárias, que também 

devem ser consideradas no desenvolvimento do modelo, embora possa 

haver ressalvas, dado que algumas delas podem ser consideradas como 

atividades que já constituem etapas de atividades maiores, classificadas 

como primárias. São elas: 

 

• Análise do projeto realizado; 

• Definição da estética; 

• Definição das plataformas; 

• Desenvolvimento de documentos conceituais; 

• Definição de elementos básicos de jogabilidade; 

• Desenvolvimento de protótipo; 

• Definição de público-alvo; 

• Definição de recursos desejáveis; 

• Desenvolvimento de sons; 

• Desenvolvimento de vídeos; 

• Definição do mundo de jogo; 

• Lançamento de atualizações; 

• Lançamento de conteúdo extra; 

• Projeto de cenários. 

 

As duas atividades restantes, citadas por somente um autor, são 

elencadas como atividades terciárias, que podem ser consideradas na 

produção do modelo, mas são entendidas como não-essenciais para o 

desenvolvimento de jogos. Elas são: 

 

• Especificações de desenvolvimento de objetos; 

• Produção do kit de fechamento do projeto. 
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A partir desta selecção, percebe-se que, conforme sugerido no item 

2.3 do capítulo anterior, a diferença entre as propostas de 

desenvolvimento de jogos está no escopo do projeto e na importância que 

seu autor dá a determinadas áreas. Isso porque as atividades classificadas 

como primárias compreendem o percurso básico de tarefas necessárias 

para o desenvolvimento de um jogo digital. 

 

3.2.2 Metodologias de Design 
 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, foram 

encontradas quatro metodologias de design: as metodologias propostas 

por Munari (2001), Fuentes (2006), Frascara (2000) e Archer (FUENTES, 

2006; COELHO, 1999). 

O método de projeto proposto por Munari (2001), apresentado na 

Figura 7, é iniciado com uma etapa de enunciação do problema, em que 

são identificados aspectos e funções físicas e psicológicas necessários 

para o desenvolvimento do projeto, bem como seus aspectos técnicos, 

econômicos, culturais e histórico-geográficos.  

Então é realizada a análise dos limites daquilo que se quer projetar 

seguida da identificação dos elementos do projeto. A partir de então, tem 

início a fase de criatividade e síntese, em que são geradas alternativas para 

a solução do problema e modelos de verificação de possíveis soluções. 

Uma vez que essas etapas estejam concluídas, é estipulado um 

cronograma para produção e apresentação de um protótipo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Proposta projetual de Munari. 



48 
 

 
Fonte: o Autor, a partir de Munari (2001). 

 

Fuentes (2006) apresenta uma lógica projetual de design que pode 

ser dividida em quatro etapas (vide Figura 8), que compreendem a 

identificação da necessidade de design, em que se avalia o problema e são 

definidas questões do projeto como orçamentos, prazos, questões éticas, 

morais e culturais, pesquisas de concorrência, referências, histórico do 

cliente e aspectos sociais. 

Em seguida, há a etapa de concepção, em que são sintetizadas as 

informações e ideias por meio de expressão gráfica. A próxima etapa é de 

concretização, em que são realizados refinamentos técnicos que 

possibilitam a materialização do produto projetado. Por fim, a etapa de 

controle e processos internos, em que os processos projetuais já realizados 
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são avaliados de forma crítica — com base nessa avaliação, é possível 

refazer os procedimentos projetuais para correção de eventuais falhas. 

 
Figura 8 – Proposta projetual de Fuentes. 

 
Fonte: o Autor, a partir de Fuentes (2006). 

 

O método de design proposto por Frascara (2000) e esquematizado 

na Figura 9, tem início com a primeira definição do problema, seguida 

pela coleta de dados a respeito do cliente, produto, concorrência e público 

para o qual o produto está sendo projetado.  

De posse dos dados, o autor propõe que seja feita a análise, 

interpretação e organização da informação coletada, visando formular 

uma segunda definição do problema, com maior exatidão e apropriação 

das especificidades necessárias ao projeto.  
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A partir de então, são definidos os objetivos do projeto, seus canais 

de comunicação, alcance, contexto e mensagem que será comunicada a 

partir do produto desenvolvido e definição das hierarquias e prioridades 

para a execução das etapas posteriores do projeto.  

A partir dessas definições, são realizadas especificações para a 

visualização da mensagem (literal, ou o produto que está sendo 

projetado), considerada a terceira definição do problema que guia o 

projeto. É feito então, um anteprojeto que, uma vez apresentado e 

aprovado pelo cliente é organizado para a produção e implementação, 

passando em seguida por verificações nas etapas anteriores do projeto, 

para conferir se nenhum ponto foi negligenciado durante o processo. 

 
Figura 9 – Proposta projetual de Frascara. 

 
Fonte: o Autor, a partir de Frascara (2000). 

 

O método de Archer (FUENTES, 2006; COELHO, 1999), divide 

o processo de design em três etapas, precedidas por atividades 

preliminares (contato com o cliente e a preparação do briefing), como 

pode ser visto na Figura 10. 
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A primeira fase, analítica, aborda a compilação, ordenação e 

avaliação dos dados coletados, definição dos condicionantes (prioridades 

e recursos necessários ao projeto), estruturação e hierarquização do 

desenvolvimento do projeto.  

A próxima fase, criativa, compreende implicações, formulação de 

ideias diretoras, escolha da ideia base, formalização e verificação da ideia.  

A terceira fase, executiva, abrange a valorização crítica, ajustes de 

ideias, desenvolvimento seguido do processo iterativo e materialização 

do projeto. 

 
Figura 10 – Proposta projetual de Archer. 

 
Fonte: o Autor, a partir de Coelho (1999). 

 

O Quadro 2 a seguir apresenta uma comparação entre as atividades 

presentes nas metodologias propostas por Munari (2001), Fuentes (2006), 

Frascara (2000) e Archer (FUENTES, 2006; COELHO, 1999). 

 
Quadro 2 - Comparação entre os processos presentes nas metodologias de 

design de Munari, Fuentes, Frascara e Archer. 
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Processos Munari Fuentes Frascara  Archer 

Enunciação/ problematização/conceituação X X X X 

Análise técnica X    

Análise econômica X    

Análise cultural X X   

Análise histórica do cliente X X X  

Análise do tempo de desgaste X    

Análise recursos disponíveis X    

Análise de regulamentação X    

Análise de mercado X    

Análise recursos tecnológicos X    

Análise de orçamento  X   

Análise ética e moral  X   

Análise aspectos sociais  X   

Análise do público-alvo   X  

Pesquisa de concorrência  X X  

Pesquisa de referências  X   

Segunda definição do problema, a partir dos 

dados coletados sobre o cliente e seu público 

  X X 

Definição dos condicionantes   X X 

Definição dos canais de comunicação do projeto   X X 

Definição do alcance do projeto   X  

Definição da mensagem comunicada pelo projeto   X  

Geração de alternativas X   X 

Síntese de ideias X X  X 

Expressão gráfica, layout, arte-final  X   

Geração de cronograma ou hierarquização das 

etapas de execução do projeto 

X X X  

Terceira definição do problema, a partir dos 

dados sobre a mensagem do produto 

  X  

Apresentação de anteprojeto   X  

Apresentação de protótipo X    

Implementação/materialização do projeto   X X 

Revisão ou verificação do projeto (iteração)  X X X 

Revisão do relacionamento com o cliente  X   

Correção de falhas  X   

Fonte: o Autor. 

 

Fuentes (2006) afirma, sobre o método, que muitos podem 

confundi-los com as técnicas (atividades), quando os métodos servem 

para a estratégia de pensar e planejar, enquanto as atividades servem para 

"fazer". De acordo com o autor, essa confusão reforça a ideia de que o 

processo criativo seja privilégio de alguns profissionais, com alguma 
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espécie de dom para sua concepção quando, na verdade, é o resultado da 

aplicação de métodos e atividades específicas ao objetivo do projeto.  

Quanto a definição dos métodos e técnicas necessários para o 

desenvolvimento de um projeto ou produto, não existe uma fórmula 

específica. Como o autor salienta, cada designer deve encontrar seus 

próprios métodos, buscando entender a natureza do design encomendado 

a partir de sua classificação, medição e estudo. 

Assim, neste estudo, os processos advindos dos métodos de design 

são utilizados como condutores, orientando suas etapas, conferindo seu 

embasamento nos métodos de design. 

As tarefas provenientes dos processos de desenvolvimento de 

jogos serão as técnicas em si; as atividades necessárias para a realização 

do modelo. Isso vai ao encontro do entendimento firmado no item 2.4 

deste trabalho, de que a etapa de pré-produção de um jogo pode ser vista 

como um produto de design em si, portanto passível de desenvolvimento 

a partir de um modelo orientado pelo design. 

 

3.2.3 Processos de design que guiarão o estudo 
 

Observa-se que nos métodos de design encontrados, todos 

demonstram uma preocupação com a fase inicial do projeto — a 

conceituação — refletindo um compromisso do designer em ultrapassar a 

solicitação inicial do cliente, buscando entender as razões que 

desencadearam o processo de design (FUENTES, 2006). Isso evidencia a 

importância do processo de conceituação, justificando sua relevância. 

Após o entendimento do problema, todos os métodos apontam para 

uma fase analítica. O objetivo desse tipo de etapa, conforme apontam 

Munari (2001) e Fuentes (2006), é munir o designer de informações que 

lhe vão permitir entender as melhores maneiras de abordar o problema, 

entendendo as possibilidades de ação do projeto (MUNARI, 2001; 

FUENTES, 2006). 

A etapa seguinte compreende a atividade criativa. Após entender o 

problema e ter as informações relevantes para sua possível resolução, tem 

início uma fase em que se geram propostas de solução. Nesta fase é 

realizado o cruzamento dos dados coletados e de outras referências que o 

designer pode ter acesso. Modelos são desenvolvidos e testados, e seus 

resultados são comparados, visando encontrar a solução que melhor se 

adeque ao problema proposto dentro dos parâmetros encontrados na 
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segunda etapa (MUNARI, 2001; FUENTES, 2006; FRASCARA, 2000; 

ARCHER, (FUENTES, 2006; COELHO, 1999).  

Mesmo havendo a eleição de uma solução final, ela ainda precisa 

passar por um processo iterativo de verificação, com o intuito de atestar 

sua funcionalidade e aplicabilidade. Caso sejam encontradas dissidências, 

a solução deve ser repensada e reajustada, retornando às etapas anteriores, 

até que solucione satisfatoriamente o problema proposto (FRASCARA, 

2000; FUENTES, 2006). 

Desta maneira, o modelo proposto por este trabalho será guiado 

por quatro etapas, advindas dos métodos de design: (1) Conceituação, (2) 

Análise e (3) Concepção e (4) Verificação. 

 

3.2.4 Atividades da pré-produção de jogos que devem estar 

presentes no modelo 

 

Das atividades elencadas a partir da análise dos processos de 

desenvolvimento de jogos, serão consideradas para o modelo apenas 

aquelas relacionadas à etapa de pré-produção. As atividades consideradas 

primárias, são as seguintes:  

• Definição de gênero; 

• Plano de desenvolvimento. 

 

As atividades consideradas secundárias, são as seguintes:  

• Definição da estética; 

• Definição das plataformas; 

• Desenvolvimento de documentos conceituais; 

• Definição de elementos básicos de jogabilidade; 

• Definição de público-alvo; 

• Desenvolvimento de protótipo; 

• Definição de recursos desejáveis; 

• Definição do mundo de jogo. 

 

Nenhuma das atividades classificadas como terciárias foi 

considerada relacionada à etapa de pré-produção. 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGOS 

DIGITAIS ORIENTADO POR MÉTODOS DE DESIGN 
 

As atividades elencadas podem ser distribuídas entre as quatro 

etapas gerais provindas dos métodos do design. Considerando uma 
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organização preliminar, a relação entre etapas e atividades pode ser feita 

da seguinte forma: 

 

Conceituação - Definição de gênero, Definição de público-alvo, 

Definição de plataformas. 

Análise  - Definição de recursos desejáveis 

Concepção  - Plano de desenvolvimento, Definição de elementos 

básicos de jogabilidade, Desenvolvimento de 

documentos conceituais, Definição de estética, 

Definição do mundo de jogo. 

Verificação - Desenvolvimento de protótipo. 

 

3.3.1 Etapa de Conceituação 

 

Nos métodos de design, essa etapa compreende a formulação 

inicial do problema a ser resolvido ou produto a ser desenvolvido. No 

caso da pré-produção de um jogo digital, isso não é diferente. Essa etapa 

busca caracterizar os elementos básicos que guiarão todo o pré-projeto do 

jogo e sua posterior produção e pós-produção. 

A primeira conceituação de um jogo pode ser gerada por qualquer 

uma das partes relacionadas à equipe, como o produtor, designer líder ou 

à uma figura externa, como o contratante ou o publicador; e geralmente 

surge a partir de uma pergunta ou frase inicial que serve de mote para o 

desenvolvimento do jogo (CHANDLER, 2012). Exemplos de conceitos 

iniciais podem ser perguntas como “Como seria sobreviver em um mundo 

pós-apocalíptico dominado por coelhos humanoides?”, “E se as pessoas 

pudessem voar?” ou “Podem quatro desajustados reunir os itens mágicos 

necessários para a salvação do mundo?”. 

Com base nas atividades de desenvolvimento de jogos 

selecionadas, foram definidas três atividades para constituir esta etapa: 

• Definição do gênero; 

• Definição de plataforma; 

• Definição do conceito. 
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3.3.1.1 Definição do Gênero 
 

Definir o gênero é uma forma de categorizar o jogo. Ao fazê-lo, as 

pessoas envolvidas no projeto conseguem visualizar com mais facilidade 

a mecânica do jogo (CHANDLER, 2012; OLIVEIRA, 2014). Em jogos 

do gênero de luta, por exemplo, os personagens são normalmente 

selecionáveis em uma tela inicial e então são dispostos em visão lateral, 

de frente uns para os outros.  

Em jogos do gênero de Beat' em up, os personagens passam por 

fases horizontais e precisam derrotar hordas de inimigos que vêm ao seu 

encontro, enquanto em jogos de RPG o jogador comumente controla um 

protagonista que precisa interagir com outros personagens para cumprir 

missões, à medida em que descobre mais sobre a história do jogo.  

Esse tipo de pré-definição não precisa ser seguida à risca, mas 

orienta a equipe de produção ao passo em que o gênero afeta o design do 

jogo (CHANDLER, 2012). 

 

3.3.1.2 Definição de Plataforma 
 

A plataforma é o hardware utilizado para rodar o jogo. Pode se 

tratar de um console específico para jogos, um computador, notebook, 

tablet, smartphone ou um sistema imersivo. Muitas vezes, os jogos 

digitais são desenvolvidos para mais de uma plataforma. 

A escolha da plataforma de execução do jogo influenciará 

bastante em seu design, dadas as diferentes oportunidades e limitações 

mecânicas e de desempenho que cada plataforma oferece 

(CHANDLER, 2012). Enquanto um jogo desenvolvido para smartphone 

terá comandos mais simples e fases mais curtas, um jogo para 

computador terá controles mais complexos, elementos gráficos 

inovadores e vai exigir mais tempo de dedicação do jogador 

(CHANDLER, 2012; OLIVEIRA, 2014). 

 

 

 

3.3.1.3 Definição do conceito 

 

Após a aprovação dos requisitos anteriores, novos requisitos 

podem agregados à proposta. Chandler (2012) diz que a definição do 

conceito do jogo se dá a partir da declaração de uma missão, em que são 

respondidas as perguntas “O que vai ser feito?”, que dá direcionamento 

sobre como o gênero pode ser trabalhado e que elementos de narrativa 
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podem ser utilizados e “Para quem está sendo feito?”, com indicações 

sobre o público-alvo. 

Possíveis respostas podem incluir "Um jogo de ação com tiros em 

primeira pessoa, com elementos tecnológicos e de ficção científica, 

voltado para o público adulto". A autora defende que, uma vez 

respondidos esses questionamentos, eles devem servir de referência para 

todas as ideias consideradas para o jogo. 

 

3.3.2 Etapa de Análise 
 

Nessa etapa são reunidas informações que servirão como respaldo 

ao conceito criado, para orientar o posterior desenvolvimento de 

elementos constituintes do jogo. A partir das atividades elencadas no 

levantamento bibliográfico e de outras referências, foram definidas duas 

atividades relacionadas a essa etapa:  

• Análise de possíveis novos recursos do jogo; 

• Análise SWOT. 

 

3.3.2.1 Análise de possíveis novos recursos do jogo 

 

Mesmo que a definição dos requisitos anteriores orientem a equipe 

em direção ao formato e funcionamento do jogo, novos recursos devem 

ser adicionados, ou o produto corre o risco de não proporcionar uma 

experiência significativa ao jogador (CHANDLER, 2012; NOVAK, 

2012). 

Como Chandler (2012) expõe, as ideias de recursos podem advir 

das várias áreas ligadas ao projeto e deve haver um equilíbrio entre as 

necessidades de arte, programação, design, jogabilidade e outras. 

A autora propõe que, após se fazer uma listagem de todas as ideias 

de novos recursos, eles sejam classificados em três níveis: recursos 

necessários, recursos desejados e recursos interessantes. Ela defende que 

o ideal é que no decorrer do processo ocorra a implementação de todos os 

recursos necessários e da maior parte dos recursos desejados, enquanto 

alguns recursos interessantes também possam ser incluídos, ao menos em 

atualizações posteriores do jogo. 

 

3.3.2.2 Análise SWOT 
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Ainda que esta não seja uma atividade originalmente elencada  

dentre aquelas usualmente utilizadas nos processos de produção de jogos 

digitais, Chandler (2012) sugere que a análise SWOT pode auxiliar no 

processo de definição do conceito.  

Entendendo sua utilidade, essa sugestão de análise foi adicionada 

ao modelo. SWOT é a sigla para Strenghts, Weaknesses, Opportunities e 

Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, respectivamente) 

e é uma ferramenta relativamente simples, mas capaz de identificar os 

pontos fortes e fracos do conceito do jogo, assim como suas 

oportunidades de mercado e possíveis ameaças ao projeto. 

Essa análise é normalmente realizada a partir da comparação com 

um ou mais potenciais concorrentes (VENTURA, 2013). Uma vez 

identificadas essas características, deve ser definido como as forças e 

oportunidades serão exploradas e como as ameaças e fraquezas serão 

neutralizadas, de modo a integrar essas ações ao projeto. 

 

3.3.3 Etapa de Concepção 
 

No design, uma vez que o problema já foi estudado e já foram 

recolhidos os dados necessários para o entendimento do contexto, as 

etapas de concepção compreendem a geração de alternativas, visando a 

resolução do problema (MUNARI, 2001; FUENTES, 2006; 

FRASCARA, 2000). 

O mesmo paralelo pode ser traçado na pré-produção de jogos 

digitais — uma vez que já estão definidos os aspectos básicos do jogo e 

os elementos que o situarão no mercado, essa etapa compreende as 

atividades relacionadas com a caracterização do jogo. 

A partir das atividades elencadas no levantamento bibliográfico, 

foram definidas as seguintes atividades para essa etapa: 

• Ambientação do jogo; 

• Mecânica do jogo; 

• Sinopse da história; 

• Arte conceitual; 

• Elementos de áudio; 

• Documentação; 

• Definição de etapas e produtos; 

• Cronogramas; 

• Orçamentos. 

 

3.3.3.1 Ambientação do jogo 
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A ambientação é o que define quais sensações a história e a 

experiência que o jogador deverá passar. Compreende a descrição do 

mundo do jogo, influenciando diretamente sua aparência, cenários, 

objetos, história, localização, design dos personagens e qualquer outro 

elemento que faça parte do seu desenvolvimento (COTRIM, 2015; 

CHANDLER, 2012; ORTA, 2016). 

A ambientação tem um teor narrativo, diferente do gênero, que é 

ligado aos recursos mecânicos do jogo. Exemplos de ambientações 

podem ser mundos de fantasia (como nas séries The Legend of Zelda e 

Final Fantasy), ficção científica (como Half-Life e BioShock) ou 

históricos (como Valiant Hearts ou  a série Medal of Honor). 

 

3.3.3.2 Mecânica do jogo 
 

A mecânica envolve os meios pelos quais o jogador executa ou 

vivencia o jogo, e é composta pelos vários sistemas com os quais se dá 

sua relação com o produto final. Os principais sistemas de mecânica 

pensados em termos de pré-produção são:  

 

• os desafios mais recorrentes durante o jogo (como chefes ou 

enigmas); 

• as recompensas do jogador; 

• a curva de aprendizado (que diz respeito à rapidez com que o 

jogador começa a ter uma experiência de diversão, a partir do contato 

inicial com o jogo); 

• o esquema de controle; 

• as ações do jogador (como correr, saltar, atacar ou lançar 

feitiços); 

• os principais elementos multijogador, quando for o caso . 

(CHANDLER, 2012; SICART, 2008). 

 

3.3.3.3 Sinopse da história 
 

A sinopse da história do jogo não precisa ser totalmente detalhada 

na fase de pré-produção, mas deve apresentar um enredo narrativo que 

reúna o ambiente, a mecânica e os personagens do jogo em uma estrutura 

coerente, visando a geração de uma experiência significativa para o 
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jogador (CHANDLER, 2012; OLIVEIRA, 2014; SALEN E 

ZIMMERMAN, 2012). 

 

3.3.3.4 Arte conceitual 
 

A função da arte conceitual é apresentar a aparência e elementos 

visuais do jogo antes de que qualquer elemento de arte seja produzido. A 

principal demanda deste requisito é a definição da aparência dos 

personagens, fases e objetos do jogo. 

A arte tem também a função de transmitir a visão do jogo ao 

membros de toda a equipe, além de manter a consistência da visão 

artística durante o processo de produção, mesmo que estes sejam 

realizados por membros externos à equipe. 

Artes conceituais podem ser trabalhadas e definidas em papel, 

tornando o custo de produção mais baixo, possibilitando que um recurso 

de arte só seja criado quando seu conceito for concordado e aprovado 

(CHANDLER, 2012; PICKTHALL, 2012). 

 

3.3.3.5 Elementos de áudio 
 

Esta atividade entrega o plano inicial para vozes de personagens e 

narração, efeitos sonoros e música. Deve ser levado em conta se cada 

personagem terá uma voz exclusiva e como suas pistas de voz podem 

funcionar no jogo (por exemplo: oferecendo ajuda, servindo de alívio 

cômico, ajudando no desenvolvimento do personagem). 

É também parte deste processo fazer definições sobre que tipo de 

música serão utilizadas (canções licenciadas ou produções originais); em 

quais partes do jogo haverá inserção de música e que tipos de efeitos 

sonoros se adequam melhor à ambientação (CHANDLER, 2012; 

ROGERS, 2012). 

 

 

3.3.3.6 Documentação 

 

Conforme os elementos de pré-produção são desenvolvidos, faz-se 

necessária sua documentação, sob forma de arquivos que servirão como 

fontes de informação sobre os conteúdos elaborados. Os principais 

documentos desenvolvidos em um projeto de jogo digital são o 

documento de design, o documento técnico e o documento de arte.  

O documento de design reúne informações a respeito dos recursos 

de interface do usuário, mapas, ambiente multijogador, enredo, históricos 
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e diálogos dos personagens, sistemas de pontuação, controles e ações do 

jogador, armas, objetos especiais e inteligência artificial. 

O documento técnico trata dos assuntos específicos aos 

programadores, como a arquitetura de codificação do sistema, as 

interfaces de programação, as especificações de software e hardware e 

instruções sobre nomenclatura, tecnologia e tipos de arquivos utilizados. 

O documento de arte descreve os elementos estéticos do jogo e é 

composto por um guia de estilo, que apresenta a aparência do universo, 

objetos e personagens por meio de artes conceituais e paletas de cores; e 

uma lista de todos os modelos de personagens, objetos, fases, cinemática, 

texturas e quaisquer outros elementos visuais (CHANDLER, 2012; 

CRUZ, 2013; NOVAK, 2012). 

 

3.3.3.7 Definição de etapas e produtos 

 

Nesta fase do desenvolvimento, já existem condições de se 

estabelecer as etapas do projeto e ao menos a visão inicial dos produtos 

de cada uma delas, tendo em vista que, conforme o projeto se desenvolve, 

novos produtos são identificados. As etapas são categorizadas de uma 

forma geral em:  

Primeira versão jogável, que costuma conter uma versão inicial 

da jogabilidade e elementos representativos, normalmente feita a partir 

dos protótipos gerados anteriormente. 

Versão alfa, em que cerca de metade dos recursos gráficos e de 

jogabilidade foram implementados. 

Congelamento do código, quando é concluído o código do jogo e 

a equipe de programação concentra-se em corrigir erros. 

Versão beta, quando todos os recursos e elementos do jogo estão 

concluídos e as equipes concentram-se na correção de erros relatados pela 

equipe de testes. 

Versão gold, em que todos os erros estão corrigidos e o jogo é 

liberado para os testes finais (CHANDLER, 2012; CRUZ, 2013; 

NOVAK, 2012). 

 

3.3.3.8 Cronogramas 

 

O cronograma deve listar cada tarefa a ser realizada, suas 

estimativas de duração, quem é o responsável por sua execução e quais 



62 
 

tarefas são dependentes de atividades pré-existentes. Seu 

desenvolvimento tem início na fase de pré-produção, estendendo-se 

durante o projeto. 

Isso se dá porque muitos elementos ainda não são definitivos na 

etapa de pré-produção e, mesmo depois de definidos, podem acontecer 

reajustes de prazos ou implementações de novos recursos, que vão alterar 

sua execução. 

Um cronograma deve ser pensado a partir dos produtos que cada 

etapa deve entregar e então, do detalhamento de cada tarefa necessária 

para sua conclusão. Por fim, os profissionais disponíveis devem ser 

alocados nessas tarefas, o que dará a noção da extensão do projeto, a partir 

do desenvolvimento de seus recursos, bem como o gerenciamento de 

revisão de etapas em casos de alteração de prazos de entrega.  

(CHANDLER, 2012). 

 

3.3.3.9 Orçamentos 

 

O orçamento é formado a partir do cálculo de todos os custos 

associados ao projeto, incluindo profissionais, hardware, software e 

custos indiretos (como aluguel, serviços de utilidade pública e taxas). Ele 

é determinado a partir dos requisitos desejados para o jogo e também das 

necessidades do cronograma, devendo estar em conformidade com a 

qualidade e escopo do projeto. 

O publicador também participa do desenvolvimento do orçamento, 

para assegurar a lucratividade do produto final. O produtor é normalmente 

o profissional responsável pelo gerenciamento de custos (CHANDLER, 

2012). 

 

 

 

3.3.4 Etapa de Verificação 

 

No design, verificações se fazem necessárias à medida em que as 

soluções encontradas para o projeto são colocadas à prova, passando por 

uma série de revisões, até que o resultado esteja satisfatório 

(FRASCARA, 2000; FUENTES, 2006). No campo da pré-produção de 

jogos digitais, a etapa de verificação se dá a partir da análise dos riscos 

que envolvem as decisões tomadas até o momento, seguida da posterior 

prototipação do jogo. 
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3.3.4.1 Análise de risco 

 

A avaliação dos riscos é um processo iterativo, que deve acontecer 

ao menos uma vez em cada etapa do processo de desenvolvimento geral 

de um jogo digital (pré-produção, produção e pós-produção). Chandler 

(2012) pontua que riscos são situações que podem dar errado, 

prejudicando a entrega do produto. Contudo, os riscos têm chances 

diferentes de acontecer, e seu impacto no projeto também varia. 

McConnell (1996) propõe dividir a avaliação de riscos em duas partes: 

 

• Avaliação de riscos; 

• Controle de riscos. 

 

Na etapa de avaliação de riscos, a equipe deve procurar prever os 

riscos que podem afetar o projeto, considerar suas probabilidades de 

ocorrência, o impacto que eles têm podem causar e, por fim, priorizá-los, 

a partir dos riscos de maior impacto. 

Em seguida, a equipe deve desenvolver um plano de ação que anule 

ou elimine os riscos mais cruciais, levando em conta que esse plano deve 

estar em conformidade com as diretrizes já definidas do projeto, e então 

implementar os planos, monitorando seu progresso em direção à remoção 

dos riscos apontados (CHANDLER, 2012; MCCONNELL, 1996). 

 

3.3.4.2 Protótipo 

 

O processo de prototipação é recorrente durante o 

desenvolvimento de um jogo, com destaque à fase de pré-produção. Sua 

função é oferecer oportunidades de validação de novos recursos de 

jogabilidade e elementos que ainda não estejam definidos. Nem sempre 

um protótipo é digital — muitas vezes, principalmente nas etapas iniciais 

de desenvolvimento, um recurso pode ser prototipado a partir de jogos de 

tabuleiro, baralho ou apenas caneta e papel. 

Protótipos digitais são criados à medida em que se verifica a 

necessidade de visualizar um modelo funcional do sistema e de sua 

experiência de jogo. Experimentos de prototipação podem ser realizados 

com várias etapas de detalhamento e podem ser aplicados em qualquer 

área relacionada à produção de jogos digitais, como design, arte e 

programação (MEDEIROS FILHO et al., 2013; PREECE et al., 2013). 
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Chandler (2012) classifica os protótipos em dois tipos, de acordo 

com sua função: 

Protótipos exploratórios são empregados para investigar novas 

ideias, requisitos ou procura de novas alternativas. 

Protótipos experimentais são empregados para validar requisitos 

do sistema. 

Ainda segundo a autora, muitas vezes o trabalho empregado na 

produção de protótipos será descartado, o que não deve ser visto como 

perda de tempo ou recursos, dado o aprendizado assimilado a respeito dos 

pontos fracos e fortes dos elementos avaliados. 

 

3.3.5 Apresentação gráfica do Modelo de Pré-produção de Jogos 

Digitais Orientado por Métodos de Design 
 

A Figura 11, apresenta graficamente o modelo de pré-produção 

de jogos digitais orientado por métodos de design, resultado desta 

pesquisa, que enxerga o processo de pré-produção de jogos digitais 

como um produto em si. O modelo é proposto a partir de estudos sobre 

métodos de design, levando em conta sua estrutura projetual para guiar 

as atividades propostas pelos autores da área de desenvolvimento de 

jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Modelo de Pré-produção de Jogos Digitais Orientado por Métodos 

de Design 
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Fonte: o Autor. 

 

O produto final da aplicação deste modelo, ou seja, as orientações 

de pré-produção, consistem em documentos que guiarão o projeto do jogo 

em todo o processo restante de produção, desenvolvimento, lançamento e 

pós-produção. Conforme salienta Chandler (2012, pg. 292), “Não existe 

um ponto preciso onde a pré-produção termina e a produção começa. A 

transição é gradual". Assim, mais do que somente um produto ou 

relatório, ao fim da pré-produção, o jogo deve ter um plano completo 

criado, em que está definido o trabalho que deve ser realizado, quem 

precisa fazê-lo e quando deve ser concluído. 
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4 AVALIAÇÃO DO MODELO 
 

Foi conduzida uma avaliação com uma amostra de possíveis 

usuários do modelo (profissionais da área de desenvolvimento de jogos), 

com o intuito de verificar o quão compreensível e satisfatório é o modelo 

proposto por este trabalho em relação aos meios que estes profissionais 

usualmente adotam em suas rotinas de trabalho. 

De modo geral, os procedimentos dessa avaliação podem ser 

divididos em três partes: (1) Da avaliação do modelo propriamente dita, 

(2) Dos procedimentos de coleta dos dados e (3) Da análise dos dados 

coletados na avaliação citada no item anterior. 

A seguir, são descritos em detalhes os procedimentos adotados na 

avaliação. 

 

4.1 DA AVALIAÇÃO DO MODELO DE PRÉ-PRODUÇÃO DE 

JOGOS DIGITAIS 

 

A avaliação do modelo não segue algum processo pré-existente, 

uma vez que não foram encontradas metodologias específicas para a 

avaliação de modelos projetuais específicos para jogos digitais, de modo 

que foi elaborado um procedimento próprio. 

A análise ocorreu a partir dos sujeitos de pesquisa, que 

preencheram um formulário em que definiram os elementos de pré-

produção de um jogo usando o modelo de pré-produção que este trabalho 

propõe ou seus métodos particulares de pré-produção de jogos, de acordo 

com o grupo amostral em que estiveram inseridos. Os subitens em seguida 

descrevem os detalhes e características desta avaliação, no que diz 

respeito à natureza dos sujeitos e do processo de pesquisa. 

 

4.1.1 Sujeitos de pesquisa 

 

Quanto ao tamanho da amostra, não foram encontradas diretrizes 

que orientem a definição do tamanho de amostragem para este tipo 

específico de avaliação. Foram adotadas diretrizes em testes de 

usabilidade, uma vez estabelecidas as semelhanças entre avaliações de 

usabilidade e a proposta desta avaliação específica. 

Nielsen e Landauer (2000) defendem que testes de usabilidade 

sejam realizados com não mais do que cinco usuários, argumentando que 

os sujeitos tendem a apontar os mesmos problemas, sendo que 85% deles 

poderiam ser indicados em uma primeira amostragem. Isto tornaria cada 
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vez menor a chance de se descobrir novos problemas, partindo do 

pressuposto de que os sujeitos de pesquisa tenham características 

similares e usem o produto de forma similar. 

Para a realização da avaliação, contudo, foi considerada a 

amostragem de 20 participantes, com metade deles fazendo uso do 

modelo avaliado, como será explicado adiante. 

Os participantes foram escolhidos a partir dos seguintes critérios: 

todos os sujeitos deveriam ser profissionais atuantes do mercado de jogos 

digitais com ao menos dois anos de experiência na área; e deveriam ter 

participado do processo de pré-produção de ao menos um jogo que tenha 

sido publicado. Os sujeitos de pesquisa foram informados sobre a 

motivação da pesquisa e o procedimento de coleta de dados. Os 

profissionais da amostra atuam em empresas das regiões sul e sudeste do 

Brasil, mais especificamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo. Alguns profissionais atuam na mesma 

empresa, mas não necessariamente nos mesmos setores, embora todos 

atuem na etapa de pré-produção de jogos. 

 

4.2 DOS PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Em seu texto, Chandler (2012) afirma que somente a fase de 

conceituação "não deve demorar mais do que algumas semanas", 

enquanto as demais fases da pré-produção também podem levar de 

semanas a meses para serem completas. 

Dadas as limitações de tempo e recursos deste trabalho, não seria 

possível que todos os 20 sujeitos de pesquisa desenvolvessem por 

completo a etapa de pré-produção de um jogo digital cada, de modo que 

os requisitos do modelo de pré-produção foram adequados na forma de 

uma lista de controle dos elementos de pré-produção, como é mostrado 

no Anexo A. 

Os sujeitos de pesquisa foram divididos em dois grupos amostrais 

pareados com 10 indivíduos cada, denominados grupo A e grupo B. Os 

sujeitos dos grupo A fizeram o desenvolvimento de pré-produção usando 

o questionário proposto, enquanto os indivíduos do grupo B 

desenvolveram a pré-produção usando os métodos e recursos que 

normalmente utilizam nas empresas em que atuam. 

A cada indivíduo foi apresentada uma proposta de jogo digital, 

com uma sugestão de Gênero, Plataforma e Conceito. Decidiu-se por 
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definir estes parâmetros para facilitar a comparação entre os projetos de 

jogos desenvolvidos pelos dois grupos amostrais. 

Foram desenvolvidas dez propostas conceituais, cada uma aplicada 

a um sujeito de cada grupo, sem repetição de propostas em um mesmo 

grupo, com o objetivo de comparar a resolução de cada proposta quando 

feita com o questionário desta avaliação e quando feita com 

procedimentos usualmente aplicados no mercado. 

As dez propostas conceituais sugeridas são as seguintes: 

 

1. Gênero: Advergame;  

Plataforma: Tablet, Smartphone ou Computador;  

Conceito: Um jogo de plataforma ou luta, voltado para o 

público adolescente. 

 

2. Gênero: Adventure;  

Plataforma: Computador;  

Conceito: um jogo de investigação e suspense voltado para o 

público adolescente, em que é preciso levantar pistas e 

conversar com pessoas para descobrir os culpados por uma série 

de crimes. 

 

3. Gênero: Corrida;  

Plataforma: Tablet e Smartphone;  

Conceito: um jogo de corrida com humor, elementos 

tecnológicos e alienígenas, voltado para o público infantil. 

 

4. Gênero: Cartas;  

Plataforma: Tablet e Smartphone;  

Conceito: um jogo casual, para público adolescente e adulto, 

com temática steampunk. 

 

5. Gênero: Puzzle ou quebra-cabeça;  
Plataforma: Tablet e Smartphone;  

Conceito: um jogo voltado para adolescentes, com temática de 

fantasia, em que é preciso resolver enigmas para avançar. 

 

6. Gênero: Tiro em primeira pessoa;  

Plataforma: console (Playstation 4; Xbox) ou computador;  
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Conceito: um jogo para público adulto, que retrate o combate 

entre facções criminosas e a polícia em ambientes urbanos. 

 

7. Gênero: Luta;  

Plataforma: console (Playstation 4; Xbox);  

Conceito: um jogo de humor para público adolescente e adulto, 

em que figuras históricas lutam entre si. 

 

8. Gênero: RPG;  

Plataforma: console (Playstation 4; Xbox) ou computador; 

Conceito: um jogo de aventura, com elementos de fantasia 

mágica, em que os personagens precisam salvar o mundo, 

focado para público infanto-juvenil e adolescente. 

 

9. Gênero: MMORPG (RPG massivo online);  

Plataforma: computador;  

Conceito: um jogo de ação e humor voltado ao público 

adolescente e adulto, em que times precisam competir entre si 

para provar que são superiores. 

 

10. Gênero: Serious Game;  

Plataforma: computador;  

Conceito: um jogo voltado para o público adulto, que aborda 

questões sobre construção, reforma e manutenção de casas e 

edifícios. 

 

As vinte propostas de jogos foram então submetidas à quatro 

especialistas da área de jogos digitais. Neste estudo, um especialista é o 

profissional que atuem no mercado de jogos digitais há pelo menos três 

anos, e que já tenham participado da produção e publicação de ao menos 

dois jogos. Todos eles assumem cargos de liderança em suas áreas 

específicas, sendo parte de suas atribuições a avaliação de projetos de 

jogos digitais. Eles atuarão nesta análise como avaliadores das propostas 

desenvolvidas pelos sujeitos da amostra, a partir de suas respostas em um 

segundo questionário (vide o Anexo B), com questões relacionadas ao 



70 
 

nível de satisfação e compreensão que obtinham a partir dos jogos e 

modelos usados pelos sujeitos de pesquisa. 

 

4.2.1 Teste piloto 
 

Depois da definição dos procedimentos metodológicos e 

preparação dos questionários, foram executadas três seções de teste piloto 

com o questionário 1 (sujeitos de pesquisa) e duas seções com o 

questionário 2 (especialistas), que permitiram tecer as seguintes 

considerações: 

A respeito do questionário 1: 

1. A etapa de concepção teve vários elementos agrupados em um 

tópico mais abrangente, chamado de "Visual", englobando Ambientação 

do jogo, arte conceitual. Isto se deu porque foi identificado que a 

proposição de cada etapa separadamente demandaria mais tempo do que 

o disponível para a realização desta pesquisa; 

2. As atividades de Documentação foram retiradas do questionário, 

devido à complexidade da formulação de documentos técnicos, de arte e 

de design em relação ao tempo disponível para a realização do teste. O 

mesmo ocorreu à atividade de protótipo, que não foi exigida dos sujeitos 

de pesquisa; 

3. Pelas mesmas restrições, as atividades de definição de Etapas e 

Produtos, Cronogramas e Orçamentos foram englobadas em um só 

tópico, denominado "Cronograma e orçamento"; 

O questionário 2 foi considerado satisfatório em sua aplicação nos 

testes piloto, de modo que não houveram modificações de sua versão 

original. 

Os modelos dos questionários usados nesta avaliação podem ser 

encontrados nos anexos A e B deste trabalho. 

 

4.2.2 Teste definitivo 

 

A coleta dos dados definitivos ocorreu entre janeiro e abril de 2017, 

cumprindo de modo preciso com os procedimentos metodológicos 

previstos. Foram respondidos 20 questionários pelos sujeitos de pesquisa, 

divididos em dois grupos com 10 indivíduos, conforme explicado 

anteriormente. Posteriormente, essas respostas foram enviadas a 4 

especialistas para que fizessem suas avaliações. Todos os questionários, 

tanto os enviados aos sujeitos de pesquisa quanto aos especialistas foram 

enviados via e-mail. 
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Dentre todos os participantes, as idades variam de 21 a 37 anos, 

sendo a média das idades 23 anos. O tempo de experiência no mercado 

de games variam de 2 a 8 anos, sendo 3 anos e meio a média de tempo de 

atuação. 

Entre os sujeitos de pesquisa, a proposta respondida mais 

rapidamente levou 23 dias para ser enviado, enquanto a mais demorada 

levou 97 dias. Entre os especialistas, seus questionários foram 

respondidos entre 7 e 9 dias. 

Todos os participantes responderam todos os dados solicitados 

registrados nos questionários. Os participantes, em sua totalidade, 

declararam sua ciência em relação a natureza do trabalho e do 

procedimento de coleta de dados. As respostas de todos os participantes 

(sujeitos de pesquisa e especialistas) podem ser encontradas nos anexos 

C e D deste trabalho. A análise dos dados obtidos é abordada no item 

seguinte. 

 

4.3 DA ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Após a coleta dos dados, os resultados foram analisados com 

auxílio de ferramentas estatísticas capazes de tratá-los de modo robusto 

para, por fim, verificar se a variável independente, neste caso, o modelo 

desenvolvido por este trabalho, é considerada tão compreensível e 

satisfatória quanto uma amostra dos demais modelos atualmente adotados 

no mercado. 

Como visto no item 3.4.2, os modelos de desenvolvimento de jogos 

são propostos de maneira pareada e em seguida submetidos a especialistas 

que os classificaram de acordo com dois parâmetros: Compreensão do 

modelo e Satisfação com o modelo. A Compreensão diz respeito a o quão 

facilmente o modelo utilizado permite que se entenda o jogo que está 

sendo proposto, enquanto a Satisfação diz respeito a o quanto aquele 

modelo pode ser considerado apto à adoção por produtoras de jogos. Foi 

também perguntado aos especialistas a respeito de seu grau de satisfação 

com os jogos propostos, mas essa questão não será considerada, por não 

avaliar os modelos, objeto de estudo desta análise. 

As impressões dos especialistas foram submetidas a um teste de 

significância, ou de hipótese, em que, segundo Fialho, Braviano e Santos 

(2005, pg. 111), busca-se "testar estatisticamente uma hipótese com a 

intenção de obter o grau de confiança para fazer uma afirmação". 
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Para tanto, os testes de significância foram realizados por 

comparação entre as médias das respostas dos especialistas ao 

questionário. Se a média para o grupo A, chamada de Média-A, for 

estatisticamente igual à média das respostas para cada caso do grupo B, 

chamada de Média-Bi, onde 1 ≤ i ≤ 10, então aceita-se a hipótese de 

nulidade. Os testes são estabelecidos com as seguintes hipóteses: 

 
H0: Média-A = Média-Bi 

Ha: Média-A ≠ Média-Bi 

 

Em que, se H0 não for rejeitada, significa que a Média-A e a Média-

Bi são equivalentes, ou seja, o modelo proposto por este trabalho é 

considerado equivalente ao modelo ao qual está sendo comparado para 

um dado nível de significância, neste caso, 0,05. Se H0 for rejeitada, 

significa que as médias são diferentes e que há diferença entre o modelo 

proposto por este trabalho e o modelo ao qual está sendo comparado, 

embora neste caso específico não seja possível aferir com certeza qual dos 

modelos é superior ao outro, embora a média dos resultados possa ser 

usada como indicativo. 

Foi utilizado um teste de comparação de médias para duas 

amostras independentes, já que os indivíduos que formam os grupos A e 

B são diferentes. Foi assumido também que a variância das amostras é 

igual, já que os mesmos especialistas avaliaram cada caso. 

O estatístico t para um teste de significância para comparação de 

duas médias é calculado como: 

 
Com s2 a variância combinada calculada como: 

 
 Por sua vez, para uma amostra como a amostra A por exemplo, a 

variância amostral é calculada como: 
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Esta mesma equação é usada para calcular a variância de Bi, 

substituindo A por Bi nos índices. 

Onde: 

nA: número de dados na amostra A 

nB: número de dados na amostra Bi 

s2
A: variância da amostra A 

s2
B: variância da amostra Bi 

O estatístico t tem distribuição t de Student com nA+nB-2 graus de 

liberdade. Utilizam-se as tabelas t para 95% de confiança e nA+nB-2 graus 

de liberdade. 

As Tabelas 3 e 4, a seguir, apresentam, respectivamente, os 

resultados do teste de comparação das médias. 

 
Tabela 3 - Resultado do teste de comparação das médias de Satisfação dos 
modelos de jogos avaliados. 
Satisfação 

 Média A Média Bi Estatístico t tcrítico  

A-B1 4,25 

 

4 0,52 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B2 3 1,67 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B3 4 0,33 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B4 3,75 0,74 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B5 3 1,99 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B6 2,5 3,13 2,45 Como t>tcrítico então 

se rejeita H0 

A-B7 3 1,99 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B8 3,75 0,74 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B9 3,5 0,93 2,45 Como t<tcrítico então 

não se rejeita H0 

A-B10 2,75 2,78 2,45 Como t>tcrítico então 

se rejeita H0 

Fonte: o Autor. 
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Tabela 4 - Resultado do teste de comparação das médias de Compreensão dos 
modelos de jogos avaliados. 
Satisfação 

 Média A Média Bi Estatístico t tcrítico  

A-B1 4 

 

4 0 2,45 Como t<tcrítico em 

todos os casos, então 

não se rejeita H0 

A-B2 3,75 0,40 2,45 

A-B3 4,25 0,52 2,45 

A-B4 4 0 2,45 

A-B5 3,25 1,19 2,45 

A-B6 3,75 0,40 2,45 

A-B7 3,75 0,40 2,45 

A-B8 3,75 0,40 2,45 

A-B9 4,25 0,52 2,45 

A-B10 3,25 1,19 2,45 

Fonte: o Autor. 

 

Como exemplo de cálculo, considere-se a amostra A e a amostra 

B2 da tabela 4. 

Amostra A: 

Valores: 5; 4; 4; 3. 

Média-A:  4. 

Variância A (s2
A): 0,67 

nA: 4. 

Amostra B2: 

Valores: 5; 3; 3; 4. 

Média-B2:  3,75. 

nB2: 4. 

Variância B2 (s2
B2): 0,92 

 

Para este conjunto de dados, s2 e t calculados utilizando-se as 

equações proporcionadas ficam: 

 

 
O t critico obtido das tabelas para 95% de confiança e 6 graus de 

liberdade vale 2,45, então como t calculado pela equação não é maior que 
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t critico não se rejeita H0. E as médias das amostras A e B2 são 

estatisticamente iguais para o nível de confiança de 95%. 

A partir desses resultados, é possível afirmar, com 95% de 

confiança, que o modelo proposto por este trabalho é tão satisfatório ou 

compreensível quanto os demais modelos utilizados na análise. Mesmo 

nos casos em que se rejeita a H0, ainda assim a média dos valores do grupo 

A é superior, dando forte indício de que a diferença entre os modelos 

aponta para a superioridade do modelo proposto por esta pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo geral deste trabalho foi promover um estudo sobre 

métodos de design e processos de desenvolvimento de jogos com foco na 

pré-produção. Como resultado, foi proposto um modelo de pré-produção 

de jogos digitais baseado nestes conceitos. 

A importância de um processo formal para o desenvolvimento da 

pré-produção de jogos digitais se dá porque a partir dela é possível fazer 

com que todos os indivíduos envolvidos tenham uma visão geral do 

andamento do projeto. 

Além disso, um processo formal possibilita a geração de métricas 

relacionadas a dados, como o tempo empregado no desenvolvimento de 

uma tarefa ou sua ordem de realização, permitindo que essas informações 

sejam usadas na estimativa das atividades de projetos futuros, tornando 

possível sua definição com maior precisão, facilitando o planejamento do 

ciclo de produção e decisão dos recursos que podem ser implementados, 

diminuindo a ocorrência de problemas inesperados (CHANDLER, 2012). 

Esta pesquisa torna-se relevante por propor um modelo que pode 

tornar auxiliar a pré-produção de jogos digitais, facilitando, por 

consequência, o desenvolvimento desse tipo de produto e auxiliando na 

promoção do progresso deste mercado. Isto gera, por consequência, 

oportunidades de atuação para os profissionais da área, o aumento de 

lucratividade para as empresas do nicho e o desenvolvimento de melhores 

jogos para o consumidor final. 

O modelo resultante desta pesquisa pode ser capaz de oferecer a 

execução da etapa de pré-produção sem negligenciar seus processos mais 

relevantes, considerando-a como um produto em si, orientado por 

métodos de design. De outra forma, um projeto pode ser prejudicado ou 

até mesmo inviabilizado por causa de variáveis que não tenham sido 

levadas em conta em seu planejamento. 

O modelo proposto, bem como os resultados e conclusões aqui 

apresentadas não podem ser estendidos às demais etapas de 

desenvolvimento de jogos digitais ou analógicos, visto que existem 

fenômenos específicos destes contextos que não foram aqui reproduzidos. 

Portanto, a contribuição para o campo das demais etapas de 

desenvolvimento de jogos e jogos analógicos é marginal. 

Contudo, as limitações deste trabalho apresentam-se como 

oportunidades consideráveis para futuras pesquisas. No que diz respeito 

a modelos de desenvolvimento de jogos, é interessante que futuras 
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pesquisas busquem explorar as demais etapas de desenvolvimento de 

jogos, usando esta pesquisa como ponto de partida. 

Sugere-se também que futuros trabalhos busquem avaliar a 

experiência de desenvolvedores de jogos enquanto usuários do modelo 

aqui proposto, visando investigar com mais profundidade sua qualidade 

em comparação com outros modelos usados no mercado, abordando 

tópicos como a otimização de tempo, a qualidade dos resultados obtidos 

e a adequação do modelo à equipes de desenvolvedores com tamanhos e 

orçamentos variados, utilizando amostras maiores da população 

relevante. 

Por fim, salienta-se que os resultados encontrados neste trabalho 

corroboram com sua justificativa inicial, de gerar conhecimentos 

técnicos, científicos, relevantes e aplicáveis ao desenvolvimento de 

games. O conhecimento elaborado nesta pesquisa, a respeito da pré-

produção de jogos digitais, servirá como instrumento para amparar de 

forma prática a elaboração deste tipo de mídia.
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ANEXO A - Proposta para coleta de dados e abordagem aos 

participantes do grupo A 
 

Muito obrigado por participar deste estudo. 

O objetivo desta análise é avaliar o desempenho de um modelo de 

pré-produção para jogos digitais orientado por métodos de design. Para 

tanto, você participante responderá este questionário a partir de um 

conceito de jogo previamente indicado (Gênero, Plataforma e Conceito). 

Nenhum dado pessoal seu será registrado. Não haverá registro 

eletrônico ou audiovisual de sua participação. Todos os dados coletados 

serão utilizados em um trabalho de dissertação de mestrado da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Se estiver de acordo com os termos, é pedido a você que preencha 

o questionário a seguir. Por favor, avise sobre qualquer dúvida que tenha 

a respeito. 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 

 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

Esta etapa compreende a proposta inicial do jogo a ser 

desenvolvido, em que são definidos seus elementos mais básicos. Você 

não deve mudar as diretrizes aqui indicadas, usando-as como parâmetro 

para o desenvolvimento de sua proposta de pré-projeto. As diretrizes 

iniciais são apresentadas a seguir. 

 

1.1 Gênero 
 

1.2 Plataforma 
 

1.3 Conceito 
 

 

2. ANÁLISE 
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Nesta etapa, você deve definir informações que servirão como 

respaldo à proposta da etapa de conceituação. 

 

2.1 Possíveis novos recursos 
Você deve fazer uma listagem de possíveis novos recursos para o 

jogo, levando em conta seu gênero, plataforma e conceito, com o objetivo 

de propor experiências significativas ao jogador. Os novos recursos 

podem abranger qualquer área da produção do jogo, e devem ser 

classificados por prioridade em (1) recursos necessários, (2) recursos 

desejados e (3) recursos interessantes. 

 

2.2 Análise SWOT 

Você deve fazer uma análise das principais forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades que consegue vislumbrar para o jogo, levando 

em conta que forças e fraquezas são elementos que podem ser 

contornados ou controlados pela equipe envolvida na produção do jogo, 

enquanto oportunidades e ameaças são ocasionadas por elementos 

externos à produção do jogo. 

 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

Nesta etapa você deverá definir os aspectos que guiarão a produção 

do jogo, em termos de desenvolvimento visual, narrativo, tecnológico, de 

produção e de recursos. 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 

Você deve descrever as sensações que o jogo deve passar, em 

termos de aparência, cenários, objetos, história, design, elementos de 

áudio e quaisquer elementos que achar relevantes para melhor descrever 

a ambientação. Exemplos visuais de arte que possam servir como reforço 

visual são bem-vindos. 

 

3.2 Mecânica do jogo 

Você deve descrever as principais mecânicas do jogo, levando em 

conta seu gênero, os possíveis novos recursos e a ambientação escolhidos. 

 

3.3 Sinopse da história 
Você deve apresentar um breve enredo narrativo do jogo. O 

objetivo é situar a equipe de desenvolvimento na criação de um jogo 

coeso para o jogador. 
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3.4 Cronograma e orçamento 

Você deve estabelecer uma visão inicial das etapas de 

desenvolvimento do jogo e suas entregativas, sob a forma de um 

cronograma e um orçamento inicial de produção. 

 

 

4. VERIFICAÇÃO 

 

Nesta etapa, você deve indicar os principais riscos pelos quais o 

processo de desenvolvimento e produção podem passar, dada a natureza 

do jogo, seus recursos e o tamanho da equipe, bem como fazer sugestões 

de como resolver ou contornar essas situações.  

 

4.1 Análise de risco 
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ANEXO B - Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes do grupo B 
 

Muito obrigado por participar deste estudo. 

O objetivo desta análise é avaliar o desempenho de um modelo de 

pré-produção para jogos digitais orientado por métodos de design. Para 

tanto, você participante deverá fazer uma proposta de pré-produção de 

jogo digital a partir do modelo de pré-produção que normalmente utiliza 

em sua prática profissional, a partir de um conceito de jogo previamente 

indicado (Gênero, Plataforma e Conceito). 

Nenhum dado pessoal seu será registrado. Não haverá registro 

eletrônico ou audiovisual de sua participação. Todos os dados coletados 

serão utilizados em um trabalho de dissertação de mestrado da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Se estiver de acordo com os termos, é pedido a você que 

desenvolva a proposta de jogo a seguir. Por favor, avise sobre qualquer 

dúvida que tenha a respeito. 

 

CONCEITO 

 

Gênero 
 

Plataforma 
 

Conceito 
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ANEXO C – Instruções de participação dos Especialistas 
 

Muito obrigado por participar deste estudo. 

O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho de um modelo de 

pré-produção para jogos digitais orientado por métodos de design. Para 

tanto, você deverá analisar as propostas de jogos desenvolvidas pelos 

sujeitos de pesquisa. 

Nenhum dado pessoal seu será registrado. Não haverá registro 

eletrônico ou audiovisual de sua participação. Todos os dados coletados 

serão utilizados em um trabalho de dissertação de mestrado da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Se estiver de acordo com os termos, é pedido a você que siga as 

instruções a seguir. Por favor, avise sobre qualquer dúvida que tenha a 

respeito. 

 

INSTRUÇÕES PARA OS ESPECIALISTAS 
 

Foram solicitados a vinte indivíduos que fizessem propostas de 

jogos digitais. Esses sujeitos foram divididos em dois grupos com dez 

integrantes cada: 

• Grupo A, em que todos usaram o mesmo modelo para propor os 

jogos. 

• Grupo B, em que cada indivíduo usou um modelo próprio para 

propor os jogos. 

Você deverá avaliar três aspectos de cada uma das vinte propostas: 

Compreensão do modelo usado, Satisfação com o modelo usado e 

satisfação com o jogo proposto. Para tanto, você deve responder o 

questionário de múltipla escolha a seguir, apontando suas impressões. 

Novamente, é gentilmente pedido a você que avise sobre qualquer 

dúvida a respeito do preenchimento deste questionário. 

 

AVALIAÇÃO DO MODELO USADO PELO GRUPO A 
 

Avalie os critérios a seguir numa escala de 1 a 5, marcando um X 

ao lado do número que escolher, sendo que 1 significa muito ruim, 2 

significa ruim, 3 significa regular, 4 significa bom e 5 significa ótimo. 
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Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado pelo grupo 
A (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5  

Sugestões e/ou comentários: 

 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado pelo grupo A a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  

 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com os jogos propostos pelos sujeitos 
do grupo A. 

Sujeito 1 1 2         3 4 5 

Sujeito 2 1 2 3 4         5 

Sujeito 3 1 2 3 4         5 

Sujeito 4 1 2 3         4 5 

Sujeito 5 1 2 3 4         5 

Sujeito 6 1 2         3 4 5 

Sujeito 7 1 2 3         4 5 

Sujeito 8 1 2 3 4         5 

Sujeito 9 1 2 3         4 5 

Sujeito 10 1 2         3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: 
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AVALIAÇÃO DOS MODELOS USADOS PELO GRUPO B 
 

Avalie os critérios a seguir numa escala de 1 a 5, marcando um X 

ao lado do número que escolher, sendo que 1 significa muito ruim, 2 

significa ruim, 3 significa regular, 4 significa bom e 5 significa ótimo. 

 

GRUPO B - SUJEITO 1 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 2 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
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Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 3 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 
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GRUPO B - SUJEITO 4 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 5 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 
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Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 6 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 7 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 
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1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 8 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
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Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 9 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 10 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5         
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Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4  5 

Sugestões e/ou comentários: 
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ANEXO D - Respostas da coleta de dados  

com os sujeitos de pesquisa dos grupos A e B 
 

GRUPO A - SUJEITO 001 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 
Advergame. 

 

1.2 Plataforma 
Tablet, Smartphone ou Computador;  

 

1.3 Conceito 
Um jogo de plataforma ou luta, voltado para o público adolescente. 

 

2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 

Imaginei um advergame focado em uma rede de fast-food, com 

foco na integração dos resultados no jogo promovendo descontos e 

benefícios reais na experiência de consumo da rede. 

 

Recursos necessários: 

- Uma ferramenta que concede porcentagem de descontos na 

compra de produtos, de acordo com a pontuação do jogador. 

- Os membros da equipe que fizer a melhor pontuação no mês 

ganham descontos extras. 

 

Recursos desejados: 

- Um recurso que permite comprar mais itens para o jogo 

conforme o jogador faz check-in nas lojas da rede. 

- Um sistema que recompensa o jogador que é melhor colocado 

em comparação com seus amigos. 
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2.2 Análise SWOT 
Forças 

- potencializar o fator de replay do jogo, buscando algo curto e 

casual, mas que faz com que o jogador tenha vontade de jogar 

novamente, para alcançar melhores resultados (e benefícios na 

loja). 

- Fazer com que os jogadores vão até as lojas. 

- Fazer um jogo leve, em termos de tamanho de arquivo e uso de 

capacidades do celular ou tablet. 

 

Fraquezas 

- o jogo pode acabar tendendo para algo forçado, tirando o foco da 

diversão em si por causa de muita propaganda exagerada. 

 

Oportunidades 

- feriados e outros eventos sazonais podem ser usados para fases, 

personagens e promoções especiais. 

- redes e lojas parceiras podem eventualmente ser integradas ao 

sistema do jogo, garantindo mais benefícios ao jogador. 

 

Ameaças 

- Um jogo similar pode surgir feito por algum concorrente. 

- Movimentos contra o consumo de fast food podem diminuir o 

interesse no game. 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 
O jogo se passa em um ambiente urbano futurista, mas decadente: 

o visual remete a grandes metrópoles sujas e pixadas. Nas fases de 

plataforma, os inimigos são robôs de outras cores e é preciso derrotá-los 

e recolher recursos espalhados pelas fases (na forma de alimentos 

diversos vendidos pela rede de fast-food). 

O jogo se passa em um futuro não muito distante, com inspiração 

na estética do punk rock tanto em seus elementos visuais quanto sonoros. 

Como referência, filmes como Blade Runner, Ghost in the Shell e 

The Warriors, games como Remember me e clipes do Daftpunk. 
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3.2 Mecânica do jogo 

Conseguir recursos: o jogador precisa passar por fases em formato 

plataforma, onde vai vencendo inimigos e recolhendo itens. Essas duas 

ações rendem pontuação que pode ser gasta no aprimoramento dos robôs. 

Subir no rank: para subir no rank, tanto do seu time como no rank 

geral, o jogador precisa usar seu robô para enfrentar os robôs de outros 

jogadores. As lutas acontecem de forma online e podem ser tanto com 

oponentes aleatórios quanto com oponentes determinados. Vencer 

oponentes de um mesmo time garante a subida de posição no rank do seu 

time. Vencer oponentes de outros times também melhora sua posição no 

próprio time, além de fazer com que seu time também cresça em 

comparação aos demais. 

 

3.3 Sinopse da história 

No jogo, você precisa adquirir recursos para construir, operar e 

reparar robôs de combate. Isso é necessário porque você faz parte de uma 

das quatro equipes que brigam pela dominação da cidade (equipes 

vermelha, azul, amarela e preta). 

 

3.4 Cronograma e orçamento 
Produção dos assets: um mês e meio, com uma equipe de 4 

membros fulltime. 

Produção da programação: um mês, com equipe de três membros 

fulltime. 

Primeira versão jogável: dois meses a partir do início da produção. 

Correções: uma semana, com equipe de dois testadores fulltime. 

Versão Alpha: duas semanas. 

Correções da alpha: uma semana. 

Versão Gold: duas semanas. 

 

Prazo total: 3 meses e meio de produção; 4 meses com margem. 

 

Equipe:  

1 diretor de arte (R$ 5.000 x 4 meses = R$ 20.000) 

3 artistas/animadores (R$ 3.000 x 3 meses = R$ 27.000) 

1 diretor técnico (R$ 5.000 x 4 meses = R$ 20.000) 

2 programadores (R$ 3.000 x 3 meses = R$ 18.000) 

2 testadores (R$ 2.000 x 1 mês = R$ 4.000) 

1 diretor de design (R$ 5.000 x 4 meses = R$ 20.000) 

1 técnico de áudio (R$ 3.000 x 3 meses = R$ 9.000) 

1 produtor (R$ 3.000 x 4 meses = R$ 12.000) 
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Orçamento com a equipe: R$ 130.000 

 

4. VERIFICAÇÃO 

4.1 Análise de risco 
- Algum membro da equipe ficar impossibilitado de seguir adiante 

no projeto. 

Nesses casos, ter uma lista com indicações de mais profissionais para 

integrar o projeto. Se for algum diretor, verificar se algum membro da 

equipe não tem condições de substituí-lo na nova função. 

- Atraso nas entregas. 

O projeto precisa contar com um tempo de margem para comportar a 

entrega, além de fazer com que os diretores constantemente relatem o 

progresso de suas áreas, para que possíveis atrasos sejam reconhecidos 

com antecedência. 

 

GRUPO A - SUJEITO 002 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 

Adventure. 

 

1.2 Plataforma 

Computador. 

 

1.3 Conceito 
Um jogo de investigação e suspense voltado para o público adolescente, 

em que é preciso levantar pistas e conversar com pessoas para descobrir 

os culpados por uma série de crimes. 

 

 

2. ANÁLISE 
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2.1 Possíveis novos recursos 

(1) recursos necessários e 

(2) recursos desejados: não consegui pensar em algum recurso novo 

desse gênero que seja realmente necessário ou desejado, além do 

que já existe. Acho que esse tipo de jogo tem um apelo muito 

maior no desenvolvimento de história e personagens do que em 

outros recursos. 

(3) recursos interessantes: a possibilidade de desenhar símbolos e 

outros elementos gráficos para desvendar alguns dos mistérios 

do jogo. 

 

2.2 Análise SWOT 

Forças: subquests e pequenos mistérios surpreendentes sobre os 

personagens, que faze o jogador permanecer jogando por mais tempo 

enquanto tenta resolver os problemas ou saber mais informações. 

Fraquezas: as subquests devem ser dosadas para evitar que o 

jogador perca o interesse na quest principal do jogo. 

Oportunidades: o estabelecimento de franquias relacionadas a 

fantasia focadas ao público adolescente, como Harry Potter, Divergente, 

Jogos Vorazes e outros podem fazer com o público se interessar por um 

jogo com temática semelhante. 

Ameaças: não é o tipo de jogo que atrai jogadores mais 

interessados em ação e que não gostam de ler. 

 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 
A ideia é que a história se passe em uma grande mansão clássica, 

com uma infinidade de quartos, salas, saguões, sótãos, salas secretas (e as 

masmorras...). A decoração e os ambientes tem influência barroca 

européia. O lugar funciona como um internato particular, em que os 

personagens são alunos que aprendem magia, com a diferença de que os 

efeitos mágicos são muito mais sutis que as bolas de luz ou raios 

explosivos que normalmente se vê em obras do gênero. A história se passa 

nos dias atuais, então elementos tecnológicos modernos podem ser 

inclusos. Os alunos vestem uniformes de inverno e o clima do jogo é 

bastante sombrio. Os efeitos sonoros e a música devem colaborar para 

pontuar os momentos de suspense. Como exemplos visuais, pensem em 

Castelvania Symphony of The Night, Harry Potter e Hellboy. 
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3.2 Mecânica do jogo 
Nenhuma grande inovação em mecânica. O jogador sempre é 

levado de uma situação inicial para uma série de escolhas. Essas escolhas 

vão determinar o desenrolar das ações e podem levar o jogador para 

subquests. A mecânica de interação é o point and click clássico, havendo 

a possibilidade do jogador poder desenhar coisas com o mouse (para 

aprender alguma magia, durante as aulas ou para liberar algum segredo). 

 

3.3 Sinopse da história 
Existe magia no mundo, mas ela não é tão abundante como se vê 

nas histórias de ficção por aí. Contudo, ainda é possível fazer efeitos 

surreais, se você tiver o treinamento certo. O jogo trata sobre um grupo 

de estudantes da EON - Escola Oculta para Neófitos, uma das raras 

instituições do globo que provém ensinamento mágico. As coisas 

pareciam estar indo bem com os alunos no início do novo ano, até que 

uma sucessão de crimes acontece: o roubo de um artefato poderosíssimo, 

a morte de um raro animal mágico, o desaparecimento de um professor… 

 

3.4 Cronograma e orçamento 

Quanto ao tempo, o projeto levaria em torno de seis meses para 

execução, já contando com uma margem de tempo extra para evitar 

surpresas de entrega. Uma versão preliminar do jogo já seria possível em 

três meses, uma versão alpha em quatro meses e a versão final em cinco 

meses a cinco meses e meio. Os profissionais envolvidos e os custos 

iniciais de produção são de acordo com a tabela (não estão inclusos 

cálculos relacionados à distribuição e pós produção): 

 

Cargo Número Salário nº de meses Custo 

Gerente de projeto 1 R$ 3.000 6 R$ 18.000 

Artista líder 1 R$ 3.000 6 R$ 18.000 

Artista 2 R$ 1.500 5 R$ 15.000 

Animador 1 R$ 2.000 5 R$ 10.000 

Programador 1 R$ 3.000 6 R$ 18.000 
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Designer 1 R$ 2.500 4 R$ 10.000 

Roteirista 1 R$ 3.000 3 R$ 9.000 

Designer de Som 1 R$ 3.000 4 R$ 12.000 

Testador 1 R$ 1.000 1 R$ 1.000 

Total Geral    R$ 111.000 

 

4. VERIFICAÇÃO 

 

4.1 Análise de risco 

Um dos maiores riscos é o de que esse gênero de jogo não é muito 

popular no Brasil. Talvez seja melhor lançar a primeira versão em inglês 

e, depois, conforme a demanda, fazer a localização para outros idiomas. 

Este é um jogo um pouco mais simples de fazer do que jogos de 

outros gêneros, e os responsáveis pelo financiamento do projeto podem 

achar melhor diminuir a quantidade de profissionais envolvidos, no 

intuito de diminuir os custos. Isso pode ser feito, desde que levem em 

conta as chances de impactar na entrega ou na qualidade do jogo. 

 

GRUPO A - SUJEITO 003 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 
Corrida. 

 

1.2 Plataforma 
Tablet e Smartphone. 

 

1.3 Conceito 
Um jogo de corrida com humor, elementos tecnológicos e alienígenas, 

voltado para o público infantil. 
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2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 

A ideia é não trazer novos recursos. O jogo é focado na 

simplicidade mecânica e na apresentação de personagens carismáticos. 

 

2.2 Análise SWOT 
Forças: personagens carismáticos; animações e elementos visuais 

que chamam a atenção; controles fáceis de operar e interface 

descomplicada. 

 

Fraquezas: as plataformas precisam cumprir certos requisitos para 

serem usadas, como possuir acelerômetro e boa capacidade de 

processamento. 

 

Ameaças: outros jogos que tenham personagens já estabelecidos, 

mesmo que sejam de outros gêneros. 

 

Oportunidades: estabelecimento de uma nova franquia de 

personagens. 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 
Aparência: O jogo segue o padrão visual de jogos de corrida mais 

fantasiosos, com personagens e assets em 3D e estilo cartoon. 

 

Cenários e Objetos: seguem o mesmo padrão dos personagens. 

Todos os assets e veículos são em estilo cartoon também. As cores são 

vivas e as animações e efeitos especiais são cômicos. 

 

Design: a interface precisa ser simples, evitando qualquer 

mostrador ou contador desnecessário. Inicialmente, seriam mostrados a 

colocação, os ícones de poderes especiais e o tempo restante para o fim 

da corrida, apenas. Pontos e outros tipos de scores podem ser mostrados 

no final da corrida. 
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Elementos de áudio: assim como as animações e efeitos visuais, 

a trilha sonora e os efeitos de áudio devem também ser engraçados. 

 

 

3.2 Mecânica do jogo 

O objetivo é que a mecânica seja o mais simples possível, com o 

jogo funcionando usando no máximo dois dedos: um para manter a 

aceleração do veículo, outro para acessar poderes especiais recolhidos 

pela pista. O controle de direção é feito a partir do uso de acelerômetro 

do aparelho. 

 

3.3 Sinopse da história 

Um grupo de aliens atrapalhado acabou expulsando sem querer o 

antigo rei do planeta em que vivem. Agora, precisam definir quem será 

seu novo líder. Para isso, organizam uma corrida. 

 

3.4 Cronograma e orçamento 
 

CRONOGRAMA 

Primeira versão do jogo: 3 meses 

 

Versão alfa: 1 mês depois  da primeira versão 

 

Versão beta: 1 mês depois da versão alfa 

 

Versão gold: 1 mês depois da versão beta 

 

Tempo de duração do projeto: 6 meses 
 

ORÇAMENTO 

Produtor: 1 pessoa por 6 meses. Salário de 3000 reais. 

 

Programação: 2 pessoas por 6 meses. Salário de 3000 reais. 

 

Arte e animação: 3 pessoas por 6 meses. Salário de 2000 reais. 

 

Sonoplasta: 1 pessoa por 5 meses. Salário de 2000 reais. 

 

Designer/Roteirista: 1 pessoa por 4 meses. Salário de 2000 reais. 

 

Orçamento de produção do projeto: 108.000 reais 
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4. VERIFICAÇÃO 

 

4.1 Análise de risco 
 

1. Funcionários saírem da empresa. É preciso ter outros 

funcionários à disposição ou uma relação de trabalhadores freelancer 

 

2. Atrasos no decorrer do processo. Deixar claro a todos os 

funcionários o conceito e os objetivos do jogo. Semanalmente repassar as 

metas de produção com a equipe. 

 

 

GRUPO A - SUJEITO 004 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 
Cartas. 

 

1.2 Plataforma 
Tablet e Smartphone. 

 

1.3 Conceito 
Um jogo casual, para público adolescente e adulto, com temática 

steampunk. 

 

2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 
- Mecânica de multiplayer para até quatro jogadores (já existe, mas 

não em um jogo como esse) 

- Mecânica de aliar-se com alguns adversários. Isso torna mais 

fácil derrotar os demais, mas também te deixa exposto a traições. 
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- Mecânicas que permitam fazer um jogo dinâmico, salientando 

seu aspecto causal. 

 

2.2 Análise SWOT 
Forças:  

- Arte impecável 

- Mecânica de traição 

- Aspecto colecionável do jogo 

- Fator replay 

 

Fraquezas:  

- Dificuldade em deixar interface e controles simples para 

smartphone e tablet. 

 

Oportunidades:  

- Existe toda uma fanbase de steampunk, que se interessaria por 

esse tipo de jogo. 

- Já existe um público interessado de jogadores de jogos de cartas 

colecionáveis como esse. 

 

Ameaças:  

- Pode acontecer alguma saturação do gênero, por parte do 

público, justamente por já haverem outros jogos que o público já 

está acostumado. 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 
O mundo é um lugar com tecnologia muito avançada, mas tudo 

tem estética rebuscada, que lembra a Era Vitoriana. A cidade voadora 

onde o jogo acontece lembra um grande barco a vapor com rodas de pás, 

que também serve como cassino. As roupas e penteados lembram também 

essa época, mas sempre com toques futuristas, como um vestido de gala, 

cheio de babados complementado por um corpete fechado com mini-

pistões. Os elementos de áudio, contudo já não teriam tanta influência 

futurista, puxando mais para áudio de época mesmo. 

 

3.2 Mecânica do jogo 
O jogo funciona no esquema free-to-play: o jogador pode jogar e 

evoluir de graça, mas também pode pagar para ter acesso a mais cartas e 

recursos. Há um tabuleiro que representa uma cidade e até quatro 
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jogadores podem jogar simultaneamente. Cada jogador tem um baralho, 

com cartas que representam capangas, recursos, armadilhas e golpes. 

Cada jogador usa suas cartas de forma estratégica para vencer os demais, 

fazendo alianças com outros jogadores para vencer um terceiro ou apenas 

para traí-los. Cada bairro da cidade representada no tabuleiro tem 

requisitos próprios para ser conquistadas. Vence aquele que dominar a 

maior parte do tabuleiro ou que matar seus adversários (deixá-los sem 

cartas). 

 

3.3 Sinopse da história 

O jogo se passa no contexto de uma cidade voadora movida à 

vapor. Os personagens são vigaristas dos mais variados tipos que 

encontram-se para um campeonato de cartas que decidirá os rumos dos 

negócios do submundo. 

 

3.4 Cronograma e orçamento 

Cronograma 

- Pré-produção do jogo (definição de mecânicas, elementos 

iniciais de arte, e todos os demais conceitos): 1 mês 

- Produção do jogo até entrega do primeiro protótipo: 2 meses 

- Produção do jogo até versão alfa: 2 meses 

- Produção do jogo até versão beta: 3 meses 

- Produção da versão final do jogo: 2 meses 

- Total: 10 meses 

 

Orçamento de funcionários 

- Arte: 4 funcionários, por 10 meses, recebendo R$ 4500/mês 

- Programação: 4 funcionários por 10 meses, recebendo R$ 

4500/mês 

- Design: 3 funcionários, por 10 meses, recebendo R$ 3500/mês 

- Som: 2 funcionários, por 10 meses, recebendo R$ 3500/mês 

- Total: R$ 211000 em 10 meses 

 

4. VERIFICAÇÃO 

 

4.1 Análise de risco 

Esse tipo de jogo está em ascensão atualmente. Apresentar uma 

versão que seja facilmente jogável em dispositivos móveis seria um de 
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seus maiores trunfos, mas há um risco muito grande que o jogo não ganhe 

visibilidade devido aos concorrentes. Muito terá que ser investido em 

divulgação e propaganda para fazer o jogo ser reconhecido e ganhar 

destaque frente a concorrência. 

 

GRUPO A - SUJEITO 005 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 

 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 

Puzzle ou quebra-cabeça. 

 

1.2 Plataforma 

Tablet e Smartphone. 

 

1.3 Conceito 

Um jogo voltado para adolescentes, com temática de fantasia, em que é 

preciso resolver enigmas para avançar. 

 

2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 
• A construção do jogo em 3D, diferente de outros jogos do tipo, 

com mapas em 2D. (necessário) 

• Possibilidade de jogar simultaneamente com outra pessoa em 

tempo real. Ambas exploram o mapa a partir de pontos diferentes e podem 

se ver. (desejado) 

• Algumas fases só podem ser jogadas em dupla. (interessante) 

• É possível estabelecer o nível de dificuldade do jogo, que não 

muda o mapa em si, mas os desafios presentes nele, como armadilhas ou 

fazer o personagem surgir em um ponto diferente do original da fase. 

(necessário) 

 

2.2 Análise SWOT 
• Forças: esse é um tipo de jogo que tem grande apelo com 

jogadores casuais. Ele também impressiona no aspecto visual, por causa 

de seu cenário em 3D. O grau de dificuldade crescente será adequado de 
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forma a não tornar o jogo fácil ou difícil demais, mantendo uma curva de 

aprendizado consistente. 

• Fraquezas: o jogo será um pouco mais pesado que o padrão, por 

conta de seus aspectos visuais. Ele dificilmente vai rodar em aparelhos 

não tão novos. 

• Ameaças: jogos do mesmo gênero que ocupam menos espaço de 

memória. 

• Oportunidades: o crescimento do uso de celulares mais potentes. 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 

O jogo remete a figuras impossíveis, tais como alguns outros jogos 

do tipo, como Monument Valley e Ghosts of Memories, mas realmente 

em 3D. Isso faz com que a criação dos cenários seja um desafio a parte, 

porque ao rotacionar o cenário ele precisa continuar sendo uma figura 

impossível (mas não precisa ser a mesma figura original). Por se passar 

num submundo desértico, o visual arquitetônico remete às culturas 

egípcia e mesopotâmica, embora hajam também traços maias. O 

personagem e alguns itens tem traços mais arábicos, criando uma relação 

estética em que o labirinto e as coisas mais "antigas" remetem às culturas 

egípcia/ mesopotâmica/ maia, enquanto o protagonista e outras coisas 

mais "atuais" remetem a cultura arábica.  

Os efeitos sonoros e o som ambiente são discretos, com o objetivo 

de situar o jogador em um universo de fantasia, mas sem fazê-lo perder a 

concentração. O som não pode chamar a atenção do jogador mais do que 

o desafio em si. 

 

3.2 Mecânica do jogo 

Cada fase é uma rede de quebra-cabeças em 3D, que precisam ser 

resolvidos com lógica, rotacionando tanto o mapa em si quanto elementos 

independentes da arquitetura do mapa. Os mapas devem ser projetados 

com difculdade crescente, mas o tempo de resolução média não pode 

ultrapassar os três minutos (nas fases iniciais) e os quinze minutos (nas 

últimas fases). 
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3.3 Sinopse da história 

O jogador é um viajante no deserto de um mundo imaginário. Ele 

acabou caindo em um portal de areia movediça e acabou surgindo em um 

mundo sob a areia. Agora ele precisa resolver uma série de quebra-

cabeças para alcançar os andares superiores desse mundo subterrâneo e 

enfim voltar para o seu mundo. Mas talvez tudo isso não esteja 

acontecendo por acaso... 

 

3.4 Cronograma e orçamento 

Cronograma 
Planejamento  2 semanas 

Design das fases  4 meses 

Arte e animação  6 meses 

Programação   6 meses 

Sonorização  3 meses 

Testes e correções  2 meses 

Tempo total de produção:  8 meses 

 

Orçamento 
1 Produtor 8 meses  R$ 4.000,00 por mês 

1 Roteirista 2 semanas R$ 1.500,00 pelo roteiro 

2 Designers 4 meses  R$ 3.000,00 por mês 

4 Arte/Animador 6 meses  R$ 3.000,00 por mês 

4 Programadores 6 meses  R$ 3.000,00 por mês 

1 Sonoplasta 3 meses  R$ 3.000,00 por mês 

2 Testadores 2 meses  R$ 2.000,00 por mês 

Valor total funcionários:   R$ 218.500,00 em 8 meses 

 

4. VERIFICAÇÃO 

4.1 Análise de risco 
Os riscos mais comuns que enfrento são a respeito de substituição 

de funcionários e atualização de softwares. Pode acontecer de algumas 

políticas de submissão de jogos nas plataformas também mudarem. Para 

o primeiro caso, é preciso que o gerente de projeto tenha uma rede de 

contatos com profissionais disponíveis para trabalho integral ou 

freelance, de acordo com o andamento do projeto. Os problemas de 

atualização de softwares são resolvidos com a aquisição dos mesmos. É 

preciso que o orçamento não cubra apenas os gastos com funcionários, 

mas também gastos eventuais como esse, além de gastos obrigatórios com 

licenciamento, submissão e impostos. As mudanças de políticas de 

submissão, apesar de mudarem alguns processos, geralmente não 
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impactam tanto a produção do jogo, devendo o gerente ficar atento à 

quaisquer mudanças, informando rapidamente à equipe caso tenha 

alguma mudança no procedimento. 

 

GRUPO A - SUJEITO 006 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 

 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 
Tiro em primeira pessoa. 

 

1.2 Plataforma 
Console (Playstation 4; Xbox) ou computador. 

 

1.3 Conceito 

Um jogo para público adulto, que retrate o combate entre facções 

criminosas e a polícia em ambientes urbanos. 

 

 

2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 
O foco desse jogo não é inovar em novos recursos mecânicos, mas 

sim em seu design e história, trazendo elementos da cultura atual 

brasileira em um jogo feito por brasileiros, evitando uma imagem 

caricatural do país. 

 

2.2 Análise SWOT 

forças: tratar elementos da cultura brasileira de forma não-caricata, 

mas como mais um elemento de jogo apenas. 

fraquezas: é difícil estabelecer um padrão de qualidade comparável 

ao internacional. 

ameaças: produtoras já estabelecidas, com ideias semelhantes de 

jogos. 
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oportunidades: esse é um gênero que faz muito sucesso e tem 

bastante público interessado. 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 
Os cenários são inspirados em favelas e prisões brasileiras. A arte 

é realista, 3D, a música é inspirada no funk, hip hop, rock e outros, 

havendo inclusive músicas já existentes e consagradas. A interface é 

simples, mostrando apenas o armamento e munição utilizados. A vida do 

personagem é mostrada através das cores do jogo, que vai se tornando 

vermelho e preto na medida que o personagem vai morrendo. 

 

3.2 Mecânica do jogo 

Segue o padrão do FPS online. Os jogadores escolhem entre alguns 

tipos de polícia e facções do tráfico. Cada tipo de "time" tem suas 

especialidades e desvantagens. Os jogadores precisam eliminar os 

elementos do time oposto, recolhendo recursos e explorando o cenário. 

 

3.3 Sinopse da história 
Mais um dia de combate entre policiais e facções de tráfico nas 

favelas brasileiras. A qual lado você pertence? Quais são os seus valores? 

Você pode decidir que lado vence essa luta. 

 

3.4 Cronograma e orçamento 
A produção teria duração inicial de um ano, levando em conta: 

pré-produção: 2 semanas 

design de fases: 3 meses 

arte/modelagem: 10 meses 

animação: 10 meses 

programação: 10 meses 

revisão: 2 meses 

ajustes: 2 meses 

 

O orçamento de produção inicial seria R$ 450.000, levando em 

conta: 

1 produtor geral: 4500 por mês (12 meses) 

2 diretores (arte e programacao): 4000 por mes (12 meses) 

6 artistas/modeladores/animadores: 3000 por mês (10 meses) 

3 programadores: 3000 por mês (10 meses) 

2 testers: 3000 por mês (4 meses) 
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1 designer: 3000 por mês (6 meses) 

 

4. VERIFICAÇÃO 

 

4.1 Análise de risco 
Restrições de orçamento podem afetar a produção do jogo, fazendo 

com que os níveis e outros elementos do jogo tenham que ser ajustados. 

Pode ser necessário reduzir a equipe também, o que pode fazer o tempo 

de produção do jogo ser maior. Podem acontecer mais bugs que o 

esperado, o que pode exigir um prazo maior de testes e ajustes. 

 

GRUPO A - SUJEITO 007 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 

 

1. CONCEITUAÇÃO 

 

1.1 Gênero 
Luta. 

 

1.2 Plataforma 

Console (Playstation 4; Xbox). 

 

1.3 Conceito 

Um jogo de humor para público adolescente e adulto, em que figuras 

históricas lutam entre si. 

 

2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 

A possibilidade de jogar multiplayer não apenas como lutador em 

times, mas como público (atrapalhando o desempenho dos lutadores 

jogando objetos, explodindo coisas e destruindo o cenário). Esse é um 

recurso necessário, para estabelecer o clima de humor do jogo no modo 

multiplayer. 
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2.2 Análise SWOT 

. Forças: não existem muitas opções de jogos focados no humor 

como A Guerra das Guerras. Seus elementos nostálgicos atingem o 

público mais velho e seu humor ácido atinge tanto os mais jovens quanto 

os adultos. 

. Fraquezas: guerreiros da justiça social podem se sentir 

desconfortáveis com esse jogo. Devido ao seu conteúdo ácido, o jogo terá 

limitação de idade. 

. Ameaças: - 

. Oportunidades: há boa receptividade tanto para jogos de humor 

quanto de luta. 

 

 

3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 
O visual de todo o jogo é em 2D e cartunesco. Os cenários e objetos 

são todos futuristas e o personagens lutadores são os únicos humanos não-

obesos. O futuro aqui, entretanto, é o idealizado em filmes dos anos 80 

como De Volta para o Futuro. A interface lembra clássicos do gênero, 

como Street Fighter e Marvel versus Capcom. 

 

3.2 Mecânica do jogo 
Esse é um jogo de luta mas, mais do que isso, é um jogo de luta 

com estilo. O jogador não pode esquecer que, além de uma briga, ele está 

trabalhando em um show de TV — então não basta apenas derrotar o 

adversário, é preciso vencer de forma que agrade o público. As mecânicas 

de ação e interação funcionam de forma semelhante a um jogo de arcade, 

mas os ataques especiais e secretos fazem muito mais sucesso. 

Os lutadores precisam acertar certa quantidade de ataques comuns 

para liberar ataques especiais. Ataques secretos são liberados sob certas 

condições, de acordo com o lutador. É possível fazer tanto lutas solo 

quanto times. 

 

3.3 Sinopse da história 
A Guerra das Guerras se passa no ano 3147, quando a tecnologia 

avançou a tal ponto que a humanidade já não precisa mais sair do sofá, na 

frente da TV, cercada de lanches gordurosos e reality shows. Uma 

emissora, detentora dos direitos de uso da viagem no tempo (direitos esses 

ganhos em um julgamento que foi televisionado em todos os 87 países 

que ainda existem), decide fazer o mais ambicioso reality show já feito 
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(mais um): A Guerra das Guerras — em que grandes líderes militares 

resgatados do passado se degladiam, com muitos lasers e equipamentos 

cromados! Quem venceria a batalha sangrenta entre César e Hitler? 

Quanta eloquência seria necessária para vencer um duelo entre Sun Tzu e 

Churchill? Encarne seu líder militar preferido e entretenha a população 

mundial! 

 

3.4 Cronograma e orçamento 
Cronograma inicial (6 meses de produção) 

Design do jogo: 1 mês 

Desenvolvimento de arte: 3 meses 

Desenvolv. de programação: 3 meses 

Ajustes e correções (arte e programação): 3 meses 

 

Orçamento inicial (pessoas envolvidas): R$ 61.500,00 

Design: 1 pessoa (1.500,00) 

Arte: 3 pessoas (2.000,00) = 36.000,00 

Programação: 2 pessoas (2.000,00) = 24.000,00 

 

4. VERIFICAÇÃO 

 

4.1 Análise de risco 
. Pode acontecer de elementos de arte ou de ajustes atrasarem a 

saída do jogo. Nesses casos, é importante acompanhar diariamente as 

metas estabelecidas de produção. 

. Podem acontecer mudanças no design do game, como a inclusão 

de novos lutadores. O planejamento do design deve prever essas 

possibilidades. 

 

GRUPO A - SUJEITO 008 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 
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1.1 Gênero 

RPG. 

 

1.2 Plataforma 
Console (Playstation 4; Xbox) ou computador. 

 

1.3 Conceito 
Um jogo de aventura, com elementos de fantasia mágica, em que os 

personagens precisam salvar o mundo, focado para público infanto-

juvenil e adolescente. 

 

2. ANÁLISE 

 

2.1 Possíveis novos recursos 

Não se trata de um novo recurso em si, mas o jogo tenta trazer o 

clima de jogos de stealth para um mundo "2D e meio", misturado com 

muito de intriga política, em que as pessoas com que o protagonista decide 

fazer contato e os resultados das conversas com essas pessoas podem 

mudar drasticamente o desenrolar da história. 

 

2.2 Análise SWOT 

Forças  

- vai atrair jogadores interessados em jogos em que se pode 

alcançar vários finais diferentes. 

- une stealth com intriga e investigação. 

- é interessante para quem gosta tanto de RPGs orientais quanto 

ocidentais. 

 

Fraquezas 

- apesar das intrigas palacianas, talvez não agrade o jogador que 

busque algo mais realístico ou com menos nível de magia. 

 

Ameaças 

- pode haver certo preconceito da comunidade de jogadores por ser 

"mais um RPG de fantasia medieval" e por conta de seu visual. 

 

Oportunidades  

- Esse é o tipo de jogo que, se bem sucedido, possibilita o 

estabelecimento de uma série, explorando outros pontos da 

história do mundo ou dos personagens. 
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3. CONCEPÇÃO 

 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 

É um jogo de fantasia medieval de alta magia, mas com toques de 

suspense, por conta do mentor do protagonista. A maior parte do jogo se 

passa à noite, por isso os cenários são sombrios em sua maior parte. 

Contudo, efeitos de iluminação em determinados ambientes (como 

tavernas e salões reais) são necessários. Existem cavaleiros de armaduras, 

magos com mantos, ladinos escondidos e raças fantásticas como elfos, 

orcs e anões. 

O jogo será em "2D e meio", seguindo gráficos de jogos como 

Deadlight e Assassin`s Creed Chronicles China, portanto cenários e 

personagens serão modelodados em 3D, mas com alguns elementos em 

2D. 

 

3.2 Mecânica do jogo 

O jogo será focado em mecânicas de stealth e conversação com 

personagens. Haverá combate em tempo real, mas na maior parte do 

tempo, o personagem deverá fazer ataques furtivos. 

 

3.3 Sinopse da história 
Você é Silêncio, um hábil criminoso que foi traído e preso anos 

atrás. Sua mente já começava a clamar por uma morte rápida nas 

profundezas das masmorras do castelo real, quando recebe a visita de um 

poderoso lich. Ele lhe oferece a oportunidade de se livrar da prisão, em 

troca de cumprir uma missão para ele. Você aceita e embarca em uma 

trama de segredos, disfarces, intrigas e lâminas escondidas no meio da 

noite. Você teme que o pacto com uma criatura claramente maligna como 

um lich possa condenar sua alma e tudo parece indicar que é isso mesmo 

quando você é ordenado a matar o Lorde da Luz, a representação da 

ordem suprema no mundo. Você se rebela contra ele o lich mas, no fim 

da história, descobre que tudo o que o morto-vivo estava fazendo era para 

salvar o equilíbrio do mundo e lhe oferecer o manto de novo Senhor das 

Sombras. 

 

3.4 Cronograma e orçamento 

Prazo previsto para produção do jogo: 2 anos 
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Pré-produção 2 meses 

Design de fases de 3 a 6 meses 

Roteiro de 3 a 6 meses 

Artes conceituais de 3 a 6 meses 

Modelagem de personagens,  

assets e cenários 

18 meses 

Animação 12 meses 

Programação 18 meses 

Design de som de 6 a 10 meses 

Dublagem 2 meses 

Testagem de 2 a 4 meses 

 

Orçamento previsto com funcionários: R$ 2.220.000 

 

Profissional Número Salário Nº de meses Custo 

Designer 4 R$ 3.500 18 R$ 252.000 

Roteirista 2 R$ 3.500 6 R$ 42.000 

Artista Modelador 8 R$ 3.500 18 R$ 504.000 

Artista conceitual 2 R$ 4.000 6 R$ 48.000 

Animador 4 R$ 4.000 12 R$ 192.000 

Programador 8 R$ 4.000 18 R$ 576.000 

Designer de Som 2 R$ 3.500 10 R$ 70.000 

Testador 4 R$ 3.500 4 R$ 56.000 

Líder Design 1 R$ 5.000 24 R$ 120.000 

Líder Arte 1 R$ 5.000 24 R$ 120.000 

Líder Programação 1 R$ 5.000 24 R$ 120.000 
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Produtor Executivo 1 R$ 5.000 24 R$ 120.000 

Total    R$ 2.220.000 

 

4. VERIFICAÇÃO 

 

4.1 Análise de risco 
Em um desenvolvimento longo como esse, há muitos fatores de 

risco. Os principais são: 

- a tecnologia empregada ficar defasada no decorrer do processo. 

- funcionários se desligarem do projeto. 

- mudanças de estrutura, roteiro, cenários e mecânicas, que podem 

afetar o tempo de desenvolvimento. 

- adição de novos elementos e recursos ao jogo. 

 

 

GRUPO A - SUJEITO 009 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 

1.1 Gênero 
MMORPG (RPG massivo online). 

 

1.2 Plataforma 

Computador. 

 

1.3 Conceito 

Um jogo de ação e humor voltado ao público adolescente e adulto, em 

que times precisam competir entre si para provar que são superiores. 

 

2. ANÁLISE 

2.1 Possíveis novos recursos 
Necessário 

- O jogo trará mecânicas de outros gêneros, de acordo com as 

provas pelos quais os alunos passam e com as classes que 
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escolheram: luta em tempo real, combate por turnos, estratégia e 

administração de recursos, reação à dança e música. 

 

Desejado 

- Possibilitar a compra de itens e recursos extras com transações 

usando dinheiro real. 

 

Interessante 

- Uma versão "party game" do jogo, voltada especialmente para 

grupos de jogadores reunidos em um mesmo ambiente. 

 

2.2 Análise SWOT 

Forças 

- É extremamente abrangente, capaz de agradar jogadores que se 

atraem pelos mais diversos estilos de jogo. 

- Tem um altíssimo fator de replay. 

- Cria o sentimento de time entre os jogadores, estreitando seus 

laços e aumentando a competitividade. 

- O jogo propõe uma roupagem ao gênero que pouco ou nunca foi 

vista. 

- A maior parte dos jogadores de games passou pela escola e 

consegue se identificar com a temática e os personagens. 

 

Fraquezas 

- Possui um certo conteúdo violento que pode não ser adequado a 

adolescentes. Talvez mudar isso no jogo ou redefinir o público 

alvo para pessoas mais velhas. 

- O jogo pode acabar tendendo a ficar fechado em si mesmo, em 

uma área muito pequena (a cidade). Uma possível solução é 

promover atualizações com novos bairros e até cidades vizinhas, 

talvez. 

 

Ameaças 

- Existem muitos concorrentes já há bastante tempo em atuação, 

além de diversos outros concorrentes menores surgindo de 

tempos em tempos. 

 

Oportunidades 

- Justamente o surgimento de tantos concorrentes, mostra que este 

é um gênero em expansão e que os consumidores podem adotá-

lo, se o jogo se mostrar divertido e interessante. 
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3. CONCEPÇÃO 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 

Esse é um jogo que, acima de tudo, não se leva a sério. Por isso, 

apesar de ser em 3D, os personagens, os objetos e os cenários serão 

caricaturais, com proporções exageradas. Em geral, tudo é bastante 

colorido, mas podem haver áreas mais sombrias. Bons pontos de 

referência são a animação "A Hora do Recreio" (mas com personagens 

mais velhos) e o jogo "Bully". 

 

3.2 Mecânica do jogo 
O jogo segue várias das mecânicas vistas em outros MMORPGs, 

como o ganho de XP, sistema de níveis que definem hierarquia, a criação 

de guildas (clubes de estudantes), mas também traz várias mecânicas de 

outros gêneros, de acordo com a provação: combate por turnos, estratégia, 

administração de recursos, jogos de carta, puzzles, RPG tradicional e 

outros, de acordo com a situação, provação, "dunegeon" e personagem. 

Há também um sistema de classes. Há 4 arquétipos básicos: Líder, 

Esportista, CDF e Estranho. Cada um desses arquétipos é retratado de 

uma forma diferente em cada escola. Então o Estranho na escola X é um 

Roqueiro, enquanto na escola Y é um lunático, resultando que cada 

arquétipo tem características diferentes em cada escola. 

 

3.3 Sinopse da história 
Nesse jogo, você é aluno de uma das quatro escolas da cidade e 

embarca numa competição para tornar sua escola a melhor em todos os 

aspectos. Você deve escolher sua "classe" entre Esportista, Líder, CDF e 

Estranho, cada uma com variações, de acordo com a escola. A competição 

tem provas que vão desde testes de ciências até brigas de rua, passando 

por concursos de talento, exploração de "dungeons" pela cidade (museu, 

biblioteca central, esgotos…) e muito mais. 

 

3.4 Cronograma e orçamento 

Cronograma para produção da versão inicial do jogo em 1 ano 
Pré-produção 

- 15 dias. 

Desenvolvimento de roteiro e design 

- 1 mês e meio. 
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Produção de arte, programação e entrega da versão 1 para testes 

- 6 meses. 

Testes, ajustes e entrega da versão 2 para testes 

- 2 meses. 

Testes, ajustes e entrega final 

- 2 meses. 

 

Orçamento para produção do jogo (funcionários e custo mensal) 

Produtor Executivo 

- 1 pessoa / 12 meses / R$ 5.000 = R$ 60.000 

Líderes de Arte, Programação e Design 

- 3 pessoas / 12 meses / R$ 4.000 = R$ 144.000 

Designer de fases 

- 2 pessoas / 4 meses / R$ 3.000 = R$ 24.000 

Roteirista 

- 2 pessoas / 4 meses / R$ 3.000 = R$ 24.000 

Sonoplasta/compositor 

- 2 pessoas / 6 meses / R$ 3.000 = R$ 36.000 

Artista/Modelador/Animador 

- 8 pessoas / 12 meses / R$ 3.000 = R$ 288.000 

Programadores 

- 8 pessoas / 12 meses / R$ 3.000 = R$ 288.000 

- Testadores 

- 2 pessoas / 4 meses / R$ 3.000 = 24.000 

 

Total de custos em 12 meses: R$ 888.000 

 

4. VERIFICAÇÃO 

4.1 Análise de risco 
 

- Mudança de foco: alguns recursos podem fugir do foco original 

do jogo ou serem muito complexos para implementar de saída. 

Fazer uma seleção dos recursos para definir o que é possível 

entrar nessa primeira versão. 

- Contratação de mais funcionários: pode ser necessário para 

manter o prazo. Esses funcionários podem ser freelancers ou 

terceirizados. 
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GRUPO A - SUJEITO 010 

Questionário para coleta de dados  
e abordagem aos participantes 

 

PARA PRÉ-PRODUÇÃO DE JOGO DIGITAL 
 

1. CONCEITUAÇÃO 

.1 Gênero 
Serious Game. 

 

1.2 Plataforma 
Computador. 

 

1.3 Conceito 
Um jogo voltado para o público adulto, que aborda questões sobre 

construção, reforma e manutenção de casas e edifícios. 

 

2. ANÁLISE 

2.1 Possíveis novos recursos 

Recursos necessários 
O estabelecimento de uma física condizente com a realidade; 

Personagens, objetos e cenários com dimensões próximas à 

realidade; 

Texturas que simulem os materiais reais; 

 

Recurso desejado 
Um sistema de rankeamento, em que diversos jogadores possam 

acompanhar os resultados uns dos outros 

 

Recurso interessante 
A possibilidade de rodar o jogo em sistema de realidade virtual 

 

2.2 Análise SWOT 

Força 
O jogo tem forte caráter educativo, em uma área com muita 

demanda de conhecimento técnico. 

 

Fraqueza 
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O jogo não apresenta qualidade visual mais do que o suficiente 

para emular a realidade necessária para a compreensão do aluno. 

 

Ameaça 
No caso de captação de recursos externos, estes agentes 

financiadores podem querer interferir na qualidade ou conteúdo do jogo, 

desvirtuando sua intenção inicial. 

 

Oportunidade 
Há boas chances de se conseguir incentivos financeiros privados 

ou governamentais para o desenvolvimento do jogo. 

 

3. CONCEPÇÃO 

3.1 Visual (ambientação e arte conceitual) 

O jogo é em 3D e primeira pessoa. O jogador vê apenas as mãos 

de seu personagem, enquanto percorre o ambiente usando ferramentas e 

fazendo as ações indicadas. Os cenários, objetos e texturas são realistas e 

proporcionais à realidade, embora não sejam hiper-realistas. 

 

3.2 Mecânica do jogo 
O jogo oferece uma tarefa, que deve ser cumprida para passar de 

fase. Cada tarefa corresponde a um conteúdo que deve ser assimilado pelo 

aluno. Há um botão "tutorial" que pode ser ativado, fornecendo dicas ao 

aluno sobre como proceder. 

 

3.3 Sinopse da história 
Esse jogo busca ensinar conceitos iniciais sobre construção civil 

por meio de um simulador, para pessoas que estejam fazendo cursos 

técnicos ou profissionalizantes em assuntos correlatos. 

 

3.4 Cronograma e orçamento 

Tempo total de desenvolvimento do jogo: 12 meses. 
Pré-produção: 1 mês 

Desenvolvimento dos conteúdos programáticos: 3 meses 

Desenvolvimento de níveis e tarefas: 4 meses 

Modelagem e animação: 8 meses 

Programação: 10 meses 

Revisão e ajustes: 2 meses 

 

Equipe necessária: 12 profissionais. 

Orçamento para profissionais: R$ 318.000,00 
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1 Gerente de Projeto: R$ 4.000,00 por 12 meses. 

3 Designers (instrucional, de interface, de níveis): R$ 2.500,00 por 

6 meses. 

2 Professores / Consultores: R$ 2.500,00 por 12 meses. 

3 Modeladores 3D: R$ 2.500,00 por 10 meses. 

1 Animador 3D: R$ 3.000,00 por 10 meses. 

2 Programadores: R$ 3.000,00 por 10 meses 

 

4. VERIFICAÇÃO 

4.1 Análise de risco 

Pode acontecer pressionamento por parte de agentes financiadores 

para a entrega do produto antes do previsto. Isto precisa ser considerado 

no momento de fechamento de parceria com o financiador, para que 

ambas as partes cumpram com o acordado. 

 

Por outro lado, pode acontecer atraso no desenvolvimento do 

produto. Novos funcionários precisarão ser contratados em caráter 

emergencial para lidar com o problema, ou horas extras precisarão ser 

pagas aos funcionários já envolvidos. Isso pode ser resolvido com um 

gerenciamento de projeto eficiente, com metas definidas e acompanhadas 

semanalmente. 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 001 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Advergame. 

 

Plataforma 

Tablet, Smartphone ou Computador;  

 

Conceito 

Um jogo de plataforma ou luta, voltado para o público adolescente. 
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1 - Aspectos do jogo e adequação ao público 

1.1 Título do jogo 

Panvélia 
 

1.2 High Concept do jogo 

A proposta é fazer um advergame para a rede Panvel de farmácias. No 

jogo, o personagem principal (um curativo estilo band-aid) precisa 

percorrer o reino de Panvélia para recuperar seus amigos e derrotar o 

poderoso Lorde Bactéria e seus subordinados. Cada amigo recuperado 

representa uma linha de produtos que será impulsionada pelo jogo e 

oferece um poder especial ao protagonista. 

 

1.3 Proposta de arte visual e da trilha sonora 

O jogo será em 2d, com inspiração visual em desenhos animados 

contemporâneos como Hora da Aventura, Gumball, Irmão do Jorel, Titio 
Avô, Apenas um Show e Steven Universo, entre outros. A trilha sonora e 

os efeitos de som seguem o padrão de algumas dessas animações também, 

com bastante uso de sintetizadores nos arranjos. 

 

1.4 Narrativa Básica 

A tela inicial do jogo oferece algumas fases selecionáveis, em uma 

mecânica parecida com Megaman X. A cada fase vencida, uma nova fase 

é descoberta, formando um caminho até um sub-chefe. Após a derrota de 

todos os sub-chefes, é liberada a fase final, o castelo de Lorde Bactéria. 

As fases funcionam em estilo plataforma, mas as lutas com os sub-chefes 

e o chefão final são em estilo de game de luta, como Street Fighter II ou 

Marvel versus Capcom. 

 

1.5 Público-alvo 

Adolescentes, dos 12 aos 17 anos. 

 

2 - Planejamento e adequação do plano de negócios 
2.1 Plano de divulgação e comercialização do jogo 

As ações principais de promoção do jogo ocorrerão via internet, com 

anúncios veiculados em Facebook, Instagram e Youtube. De acordo com 

a recepção deste primeiro impacto, podem acontecer inserções também 

na TV e Twitter. Em termos de mídia física, divulgação nas lojas da rede 

com cartazes e folders com códigos de acesso a poderes especiais in game, 

oferecidos aos consumidores. 

 

2.2 Plano de monetização do jogo 
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O objetivo do jogo é divulgar a nova linha de produtos de verão do cliente, 

voltada para o público adolescente. O jogo será veiculado gratuitamente 

via Apple Store ou Google Play e também poderá ser jogado direto no 

navegador, via um hotsite dedicado à ação. 

A pontuação que o jogador faz no game pode render algum tipo de 

benefício na compra de produtos da loja, como descontos ou amostras 

grátis. 

 

3 - Cronograma de Execução Física 
 

ETAPA ENCERRAMENTO (a 

partir fase anterior) 

Pré-produção (fase conceitual concluída) 2 semanas 

Produção - Versão Beta 3 meses e meio 

Produção - Versão final para lançamento comercial 2 meses e meio 

Previsão de lançamento comercial 2 semanas 

Pós-produção (atualização ou expansão do jogo, 
após lançamento e distribuição) 

1 mês 

 

Tempo total de desenvolvimento do jogo: 8 meses. 

 

4 - Orçamento (restrito à equipe de produção) 

 

Cargo Qtde. Valor/mês Atuação 

(meses) 

Sub-Total 

Gerente de Projeto 1 R$ 4.500,00 8 R$ 36.000,00 

Game Designer 1 R$ 3.500,00 8 R$ 28.000,00 

Programador-Chefe 1 R$ 3.500,00 8 R$ 28.000,00 

Artista visual 3 R$ 2.500,00 8 R$ 20.000,00 

Animador 3 R$ 3.000,00 8 R$ 24.000,00 
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Programador 3 R$ 3.000,00 8 R$ 24.000,00 

Designer 1 R$ 2.500,00 8 R$ 20.000,00 

Editor de som/efeitos 

sonoros 

2 R$ 2.500,00 6 R$ 15.000,00 

 

Orçamento total (equipe de produção): R$ 195.000,00. 

 

GRUPO B - SUJEITO 002 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Adventure. 

 

Plataforma 
Computador. 

 

Conceito 
Um jogo de investigação e suspense voltado para o público adolescente, 

em que é preciso levantar pistas e conversar com pessoas para descobrir 

os culpados por uma série de crimes. 

 

1. Visão Geral do jogo 

Laurantia é um jogo sobre diplomacia e investigação. Você encarna o 

papel de Fabiano Domitius, um diplomata romano que está tratando dos 

procedimentos da anexação pacífica dos países da região fictícia de 

Laurantia aos domínios do império. Tudo parecia correr bem, até que uma 

série de crimes acontece. Você agora precisa evitar a revolta dos novos 

países e o conflito armado, investigando os acontecimentos para tentar 

reestabelecer a confiança das nações. 

 

2. Mecânica do jogo 
O jogo busca resgatar as mecânicas dos jogos point and click, 

principalmente os da década de 90, como The Dig, Full Throttle, Curse 

of Monkey Island e outros. 
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3. Elementos visuais e sonoros 
Laurantia resgata também os gráficos desses tipos de jogos — não 

fidedignamente, mas como referência. O estilo pixel art guia a estética do 

jogo, mas efeitos especiais, animações em 3D e outros elementos 

modernos que sejam considerados relevantes também serão adicionados. 

A trilha e efeitos sonoros terá influência ainda maior dos elementos 

sonoros utilizados nos adventure games clássicos. 

 

4. Visão geral da história 
Nesse jogo você é um diplomata romano que precisa estabelecer o 

domínio do império sob uma determinada região fictícia. Tudo parece 

correr bem, as nações vão aderir à supremacia do império sem violência, 

mas uma série de assassinatos acontece: em poucos dias muitos líderes e 

pessoas estratégicas das novas colônias são mortos, criando um clima de 

tensão. Sua missão agora é restabelecer o domínio na região, evitando ao 

máximo a guerra, investigando pessoalmente os casos, se necessário. Ao 

final, se sobreviver, você descobre que os responsáveis pelos assassinatos 

são um grupo de rebeldes contra a unificação. 

 

5. Cronograma 
• Pré-produção, game design e definição do roteiro: 2 meses. 

• Desenvolvimento do jogo até fase alfa: 8 meses. 

• Desenvolvimento da fase beta: 5 meses. 

• Preparação de lançamento e distribuição: 1 mês. 

Tempo de produção: 16 meses. 

 

6. Planejamento de equipe 

Produtor Executivo 

R$ 2.000,00  1 pessoa  16 meses de atuação. 

 

Diretor de Design 

R$ 2.000,00  1 pessoa  16 meses de atuação. 

 

Diretor de Arte 

R$ 2.000,00  1 pessoa  16 meses de atuação. 

 

Diretor de Programação 

R$ 2.000,00   1 pessoa  16 meses de atuação. 
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Game Designer 

R$ 1.250,00  1 pessoa  10 meses de atuação. 

 

Artista 

R$ 1.250,00  2 pessoas 16 meses de atuação. 

 

Animador 

R$ 1.250,00  1 pessoas 10 meses de atuação. 

 

Roteirista 

R$ 1.250,00  1 pessoas 4 meses de atuação. 

 

Programador 

R$ 1.250,00  2 pessoas 16 meses de atuação. 

 

Designer de Som 

R$ 1.250,00  1 pessoa  10 meses de atuação. 

 

Orçamento total com equipe de produção: R$ 210.500,00 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 003 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Corrida. 

 

Plataforma 

Tablet e Smartphone. 

 

Conceito 

Um jogo de corrida com humor, elementos tecnológicos e alienígenas, 

voltado para o público infantil. 

 

Proposta para o jogo "Alienoobs" 
Resumo do jogo 
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Um jogo de corrida entre personagens aliens, com veículos movidos a 

substâncias duvidosas, como lixo, peidos, arrotos, gritos, refrigerante e 

outros. 

 

História do jogo 
O jogo não apresenta uma história, começando diretamente na seleção de 

personagens e pista de corrida. 

 

Aspectos fundamentais visuais 
O jogo é em 2d e no estilo visual de animações como Ren & Stimpy, A 

Vaca e o Frango e Coragem, o Cão Covarde. 

 

Aspectos fundamentais sonoros 

A trilha sonora deve ser empolgante e agitada, passando o clima de 

corrida. Os efeitos sonoros devem ter destaque especial a respeito do 

humor do jogo, abusando de referências a coisas engraçadas para 

crianças, como o barulho de peidos no arranque dos carros ou na buzina, 

falas dos personagens com vozes engraçadas (nunca mais que uma frase; 

usadas apenas para tirar sarro dos adversários) e coisas do tipo. 

 

Objetos essenciais do jogo 
Personagens: seguindo o padrão de cartoon 2d, os personagens terão suas 

formas baseadas em figuras geométricas, com cores chapadas. As vistas 

mais essenciais são a vista frontal, para a tela de seleção e a vista de 

costas, para quando ele está pilotando. 

 

Itens: os personagens recolhem itens pela pista, que lhes conferem 

poderes especiais. Os itens, diferentes de todo o resto do jogo, podem 

seguir padrões visuais diferentes do 2d, podendo ser fotos, 3d, recortes, 

objetos animados em stop-motion… e até mesmo em 2d padrão, entre 

outros. 

 

Veículos: os veículos seguem o padrão dos personagens, 2d com formas 

geométricas. Vários veículos estão disponíveis dentre carros, motos, 

aviões, foguetes, barcos, naves, bicicletas e outros, embora nem todas as 

possibilidades de veículos sejam disponíveis para todos os personagens. 

Além disso, cada personagem tem ao menos um veículo secreto, liberado 

apenas depois que o jogador conquista certo número de vitórias com 
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aquele personagem. Cada veículo reflete a personalidade de seu piloto, 

ganhando diferenciação em seu visual à medida em que é melhorado. 

 

Estruturas: as pistas de corrida, menus e interface, seguem o padrão 2d 

cartoon com cores chapadas dos personagens e carros. 

 

Mecânica de conflitos e soluções 

O jogo segue a mecânica clássica de jogos de corrida no estilo Mario 

Kart:  
• Tela inicial que envia para menu de configurações ou menu de 

personagens; 

• Menu de configurações (controles, áudio, vídeo, dificuldade, cadastro 

de maigos); 

• Menu de personagens; 

• Menu de veículos, dentre os carros disponíveis para aquele personagem. 

Nesta tela também é possível fazer melhorias nos veículos, se o jogador 

tiver créditos para isso; 

• Tela de seleção de curso e pista; 

• Corrida; 

• Tela de término da corrida, em que são dadas informações sobre o 

desempenho do jogador, além dos créditos que ele recebeu por isso; 

• Tela de continuar o curso ou voltar à seleção de personagens ou voltar à 

seleção de veículos. 

 

Os controles serão simples e facilmente assimiláveis: os direcionais serão 

feitos com acelerômetro, bastando movimentar o aparelho. Haverá um 

botão na lateral direita para acelerar e frear o veículo e outro na lateral 

esquerda, para usar itens especiais. É possível inverter ou colocar os 

botões em outras áreas da tela, a partir do menu de opções. 

 

Variações no jogo 

Além da opção single player, jogando contra a AI do jogo, será possível 

jogar online com qualquer outro jogador do mundo ou com amigos pré-

cadastrados. 

 

Fluxo de trabalho 
• Pré-produção e Game Design: 1 mês; 

• Produção da versão alfa: 3 meses; 

• Produção da versão Beta: 3 meses; 

• Produção da versão Gold: 1 mês; 
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• Pós-produção: atualizações mensais e eventos semanais (o tempo de 

desenvolvimento depende da possibilidade financeira de continuar 

atendendo o jogo). 

 

Previsão de equipe 
• 01 Gerente de Projeto (8 meses): R$ 3.000,00/mês. 

• 01 Diretor de Arte (8 meses): R$ 2.500,00/mês. 

• 01 Diretor de Programação (8 meses): R$ 2.500,00/mês. 

• 01 Game Designer (8 meses): R$ 2.500,00/mês. 

• 02 Ilustradores (7 meses): R$ 1.800,00/mês (cada). 

• 02 Animadores (7 meses): R$ 1.800,00/mês (cada). 

• 01 Programador (7 meses): R$ 1.800,00/mês. 

• 01 Sound Designer (7 meses): 1.800,00/mês. 

 

Valor de produção (desconsiderando etapa de pós-produção):  

R$ 159.600,00 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 004 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Cartas. 

 

Plataforma 

Tablet e Smartphone. 

 

Conceito 
Um jogo casual, para público adolescente e adulto, com temática 

steampunk. 

 

Visão geral do jogo 
Mecha Attack é um jogo de cartas colecionáveis em que os jogadores se 

desafiam online. Com eventos regulares e centenas de missões os 

personagens degladiam seus exércitos de mechas à vapor, enfrentando 

desafios, chefes e adquirindo novos recursos para seus exércitos. 



140 
 

 

Público, Plataforma e Marketing 

O jogo é voltado para o público adolescente e adulto, e veiculado feito 

para rodar e tablets e smartphones android e apple. O jogo é distribuido 

gratuitamente e não é obrigatória nenhuma compra para evoluir suas 

cartas. Contudo, é possível fazer microtransações para comprar novos 

pacotes de cartas e assim evoluir mais rapidamente seu baralho. Essas 

microtransações são a principal fonte de renda do jogo, havendo também 

a possibilidade de haver inserções de propagandas entre os duelos, 

embora essa segunda opção não seja desejável. 

 

Gameplay 

Quando entra no jogo, o jogador escolhe uma entre várias facções 

possíveis (serão cerca de dez, cada uma voltada para um tipo de 

habilidade e recurso). Escolhida a facção, ele recebe um deck inicial e 

alguns pacotes de cartas. A partir de então pode fazer um tutorial ou partir 

direto para os duelos. Os duelos são sempre contra oponentes reais, 

embora haja no jogo uma área para treinos, contra AI. O jogador deve 

montar um deck de mechas à vapor e recursos (aparatos, soldados ou 

mecânicos para consertar ou tunar seu mecha). No modo de jogo 

tradicional, vence o jogador que derrotar três mechas do oponente, mas 

podem haver outros modos em que a vitória está atrelada a outras 

condições mecânicas. 

 

Personagens (se houver) 
O jogador pode montar um avatar próprio, que funciona como o general 

do exército de mechas à vapor, mas esse avatar tem pouca relevância em 

termos de história e mecânica. Os principais protagonistas do jogo são as 

cartas de mechas à vapor, que representar o principal apelo do jogo. 

 

História e mundo (se houver) 

A história não é muito explorada no jogo, apenas a nível de 

contextualização. Um continente que vive a realidade steampunk está 

com suas nações em guerra. Você deve escolher qual facção irá defender 

e ajudar a levar à vitória. 

 

Plano de distribuição 

Distribuição online, via serviços como google play ou apple store. 

 

Cronograma 

Planejamento do jogo: 2 meses 
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Produção do jogo (alfa): 8 meses 

Produção do jogo (beta): 4 meses 

Produção do jogo (gold) e liberação: 4 meses 

Total de 18 meses de desenvolvimento.  

 

Orçamento (equipe desenvolvimento) 

04 Diretores (geral, arte, programação e design): 3.000 por mês 

06 artistas: 1.500 por mês 

04 animadores: 2.000 por mês 

03 programadores: 2.000 por mês 

03 designers (som, roteiro e game design): 1.500 por mês 

 

Total em 18 meses: 711.000 reais. 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 005 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Puzzle ou quebra-cabeça. 

 

Plataforma 
Tablet e Smartphone. 

 

Conceito 

Um jogo voltado para adolescentes, com temática de fantasia, em que é 

preciso resolver enigmas para avançar. 

 

Nome do jogo 
3D Blocks 

 

Conceito do jogo 
O jogo pode ser descrito como uma versão 3D de tetris, em que é possível 

rotacionar tanto quebra cabeça quanto a peça que está caindo em 3 

dimensões, podendo formar linhas em qualquer uma das faces. 
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Referências de arte 

Jogos com traços limpos e sombreados, como Journey e Skyward. As 

peças que caem do tetris não serão separadas por linhas, mas por cores 

apenas. O jogador precisa calcular o tamanho da peça para definir o 

melhor encaixe. 

 

Roteiro do jogo 
- Tela inicial (início do jogo, menu de opções, comprar novas fases) 

- Menu de opções (dificuldade, som, controles) 

- Início do jogo (leva ao fim do jogo ou a game over) 

- Game over (leva a tela inicial) 

- Fim do jogo (venceu todas as fases e pode comprar novas fases; leva à 

tela inicial) 

 

Proposta de comercialização e distribuição 
O jogo é distribuído gratuitamente com um número limitado de fases. 

Depois disso, o jogador pode comprar novas fases, que oferecem opções 

extras de dificuldades e blocos especiais (blocos "explosivos", blocos que 

completam uma linha, etc). 

 

Execução do jogo 

Etapas Tempo 

Conceituação 1 semana 

Versão Alfa 1 mês e meio 

Versão Betal 2 meses 

Versão Comercial 1 mês 

Fases Extras 2 meses 

Total: 7 meses 

 

Orçamento para a equipe do jogo 

Cargo Qtde. Valor Tempo Total 

Game Designer 1 R$ 2.000,00 7 R$ 14.000,00 
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Programador 1 R$ 2.000,00 7 R$ 14.000,00 

Modelador 1 R$ 2.000,00 7 R$ 14.000,00 

Animador 1 R$ 2.000,00 7 R$ 14.000,00 

Sonoplasta 1 R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00 

Valor total: R$ 59.000,00 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 006 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Tiro em primeira pessoa. 

 

Plataforma 
Console (Playstation 4; Xbox) ou computador. 

 

Conceito 
Um jogo para público adulto, que retrate o combate entre facções 

criminosas e a polícia em ambientes urbanos. 

 

Apresentação do jogo 

Dirty World é um jogo que se passa em uma realidade paralela em que o 

mundo dos desenhos animados entrou em choque com nosso mundo. É 

mais ou menos como aconteceu em filmes como Uma Cilada par Roger 
Rabbit (1988) e Mundo Proibido (1992), com a diferença de que os 

desenhos animados não são nem um pouco engracadinhos, mas sim 

demônios que usam sua capacidade de distorcer a física para praticar 

crimes diversos. Você deve escolher em qual lado vai agir: a Polícia Anti-

Animações (PAA) ou os próprios desenhos animados. Mas lembre-se: em 

Dirty World, os desenhos só parecem ser engraçados até fazerem você 

começar a sangrar... 
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Gênero e Mecânicas principais 

É um jogo de tiro em primeira pessoa, com toques de humor negro. 

Apesar de lidar com desenhos animados, o jogo é impróprio para menores 

de idade por conter cenas de sexo e violência explícita. Em fases fechadas, 

com mecânica parecida a de jogos como Ballistic e Counter Strike, 

agentes da lei e desenhos se enfrentam em vários locais urbanos, como 

cassinos, prédios, fábricas, prisões, festas de premiações do cinema e até 

um manicômio. 

 

Cada lado (agentes ou desenhos) conta com cinco "classes", com 

habilidades e acesso a armas diferentes. Os humanos contam com armas 

de fogo e treinamento tático; os desenhos contam com sua capacidade de 

distorcer a física.  

 

Proposta audiovisual 
O jogo é em 3D, com personagens humanos e cenários retratados com 

verossimilhança ao nosso mundo. Os desenhos também são em 3D, mas 

seus corpos, equipamentos e tudo o que vem de sua "dimensão" são 

baseados nas animações clássicas das décadas de 40 a 70, como 

personagens Disney, Looney Tunes, Pica-Pau e Hanna-Barbera. 

 

Cronograma de produção 
Pré-produção, roteiro, design de fases | 6 meses 

Produção da versão Alfa | 10 meses 

Produção da versão Beta | 7 meses 

Entrega da versão final | 7 meses 

Pós-produção | 6 meses 

Tempo Total | 36 meses 

 

Estrutura organizacional de produção 

Cargo Qtde. Valor/mês Atuação 

(meses) 

Sub-Total 

Diretor Executivo 1 R$ 8.000,00 36 R$ 288.000,00 

Diretor de Programação 1 R$ 6.000,00 36 R$ 216.000,00 

Diretor de Arte 1 R$ 6.000,00 36 R$ 216.000,00 

Game Designer 4 R$ 3.000,00 36 R$ 432.000,00 

Concept Artist 1 R$ 4.000,00 6 R$ 24.000,00 
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Artista/Modelador 6 R$ 2.500,00 30 R$ 450.000,00 

Animador 6 R$ 3.000,00 30 R$ 540.000,00 

Programador 6 R$ 3.000,00 30 R$ 540.000,00 

Sound Designer 4 R$ 2.500,00 30 R$ 300.000,00 

Testador 4 R$ 1.500,00 20 R$ 120.000,00 

 

Orçamento de produção: R$ 3.126.000,00 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 007 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Luta. 

 

Plataforma 
Console (Playstation 4; Xbox). 

 

Conceito 
Um jogo de humor para público adolescente e adulto, em que figuras 

históricas lutam entre si. 

 

Short Game Design document 
 

Título e enredo do jogo 

Super Science Friends 

O título é a adaptação da animação Super Science Friends, da Tinman 

Creative Studios, para um jogo de luta. Na série animada, um esquadrão 

de herois formados por Sigmund Freud, Nikola Tesla, Marie Curie, 

Charles Darwin, Tapputi, Albert Einstein e Winston Churchill reúnem 

seus poderes únicos para derrotar crápulas como Mata Hari, robôs 

nazistas, o Papa Pio, Thomas Edison e Carl Yung. Agora, todos estes 



146 
 

personagens se enfrentam em um game que decidirá quem é o verdadeiro 

mestre da ciência. 

 

Resumo da história do jogo 
Diferente da animação, o jogo não tem uma motivação ou história 

aprofundada. Há uma sequência animada específica para cada 

personagem, quando você termina o jogo. 

 

Arte 
A arte segue fielmente os padrões da série em termos de design de 

personagens e cenários, animação, efeitos especiais, trilhas e efeitos de 

áudio. 

 

Interface 

A interface do jogo segue o padrão visual usado nos logos e textos da 

animação. Há também duas barras de energia na parte superior da tela, 

mostrando o quanto de vida tem cada lutador. Entre as barras de energia, 

há um contador de tempo, indicando o quanto falta para a luta terminar. 

 

Mecânicas 
Mecânicas padrão de jogos de luta entre dois personagens de cada vez. há 

comandos para socos e chutes fracos e fortes e a combinação entre eles e 

comandos com o direcional ativa golpes especiais. 

 

Cronograma 
Pré-produção: 1 mês 

Produção Alfa: 9 meses 

Produção Beta: 4 meses 

Distribuição: 1 mês 

Total: 15 meses. 

 

Orçamento de Equipe 
01 Produtor Executivo R$ 3.000/ 15 meses 

01 Direção de Arte R$ 3.000/ 15 meses 

02 Programadores R$ 2.500/ 14 meses 

02 Artistas  R$ 2.500/ 15 meses 

02 Animadores  R$ 2.500/ 14 meses 

01 Diretor de Áudio R$ 2.500/ 14 meses 

Total equipe: R$ 340.000,00 
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GRUPO B - SUJEITO 008 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 

RPG. 

 

Plataforma 

Console (Playstation 4; Xbox) ou computador. 

 

Conceito 

Um jogo de aventura, com elementos de fantasia mágica, em que os 

personagens precisam salvar o mundo, focado para público infanto-

juvenil e adolescente. 

 

Título 
Meninas Mágicas Mandam! 

 

História 
Nesse jogo, livremente baseado na cultura oriental, você é uma garota 

preguiçosa e atrapalhada que se descobre uma Menina Mágica com 

poderes especiais e a missão de zelar pela Terra, que é alvo do impiedoso 

Império Gactal, uma força alienígena que está a caminho! Para tanto, você 

precisa encontrar outras Meninas Mágicas para juntas formarem a equipe 

perfeita, capaz de estabelecer a paz, a liberdade e o amor no mundo. 

 

Mecânicas 

O jogo mistura mecânicas de exploração de mundo de RPGs clássicos 

como Chrono Trigger com mecânica de combate estratégico por turno, 

com formação de equipes, como nos jogos da franquia Fire Emblem. Os 

personagens tem progressão de níveis e habilidades especiais. Além 

disso, cada Menina Mágica tem uma habilidade única, que auxilia em 

combate. 

 

Personagens 
Protagonistas 
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As várias Meninas Mágicas que você pode recrutar pelo mundo (entre 30 

e 50 personagens). Você pode manter apenas cinco de cada vez em um 

combate, mas pode trocá-las para se adequar melhor a um vilão ou 

desafio. 

 

Inimigos 

Minions diversos, soldados rasos do Império Gactal, humanos dominados 

pelo Império, agentes da Polícia Especial (humanos que desconfiam das 

ações das Meninas Mágicas). 

 

Chefões 

Os cinco comandantes do Império Gactal. Cada um deles comanda uma 

parte da chave que permite acessar a nave-mãe do império, onde a 

Imperatriz Lireb coordena a invasão à Terra. Ela é o chefão final. 

 

Amigos 

Zula e Astor, uma gata preta e um cão policial, respectivamente. Animais 

mágicos, são capazes de falar e liberam os poderes para as Meninas 

Mágicas. 

 

Referências visuais 

O jogo será em pixel art e visão isométrica, como no jogo Chroma Squad. 

As referências para personagens, cenários e poderes remetem aos mangás 

e animes clássicos de garotas mágicas, como Sailor Moon, Card Captor 

Sakura e Guerreiras Mágicas de Rayearth. 

 

Referências sonoras 

As músicas farão referências sonoras aos temas e efeitos de áudio das 

séries supra-citadas, mas serão em 8 bits, combinando com a estética geral 

do jogo. 

 

Cronograma 
Desenvolvimento Inicial: 1 semana 

Pré-Produção: 3 semanas 

Produção da versão alfa: 6 meses 

Testes da alfa: 2 semanas 

Produção da versão beta: 3 meses 

Testes da beta: 2 semanas 

Produção da versão gold: 1 mês 

 

Tempo total:12 meses 
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Orçamento 

 

Cargo Qtde. Valor/mês Atuação 

(meses) 

Sub-Total 

Game Designer 1 R$ 3.500,00 12 R$ 42.000,00 

Roteirista 1 R$ 2.000,00 2 R$ 4.000,00 

Designer de Fases 1 R$ 2.000,00 7 R$ 14.000,00 

Chefe de Arte 1 R$ 3.500,00 12 R$ 42.000,00 

Artista/ Animador 4 R$ 3.000,00 12 R$ 144.000,00 

Programador 3 R$ 2.500,00 11 R$ 82.500,00 

Designer de Som 1 R$ 2.000,00 9 R$ 18.000,00 

Testador 3 R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 

 

Orçamento total (equipe de produção): R$ 348.500,00. 

 

GRUPO B - SUJEITO 009 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 

MMORPG (RPG massivo online). 

 

Plataforma 

Computador. 

 

Conceito 
Um jogo de ação e humor voltado ao público adolescente e adulto, em 

que times precisam competir entre si para provar que são superiores. 
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1. Nome do jogo 

SpaceSand 

 

2. Resumo da história 

Nessa versão fantástica de um mundo que mistura as mitologias das 

histórias das Mil e Uma Noites, e da antiga América Central, você encarna 

um herói que faz parte de uma das duas grandes nações rivais do mundo: 

os Dragões do Deserto e os Senhores das Estrelas. Envolvidos em um 

conflito milenar, você encontrará muitos outros heróis no caminho, que 

podem se mostrar aliados valorosos ou inimigos terríveis. Você deve 

fazer amizades e juntar-se a grupos para aventurarem-se em incontáveis 

missões nesse RPG online de mundo aberto. A missão final? Estabelecer 

o domínio de sua nação no mundo. 

 

3. Atrativos do jogo 
• Um vasto mundo aberto de magia e fantasia; 

• Sete raças:  

- Humanos (disponíveis em ambos os reinos);  

- Três raças exclusivas dos Senhores das Estrelas: Coatl 

(humanoides emplumados e sábios), Pumal (um tipo de lobisomem, mas 

capaz de se transformar em felinos imensos) e Obsidianos (especialistas 

em venenos e em retirar as forças da terra); 

- Três raças exclusivas dos Dragões do Deserto: Djinni 

(descendentes dos gênios e senhores da magia), Arenitas (controlam a 

areia para desferir golpes poderosos) e Xeraz (humanoides monstruosos 

com muita força física); 

• Diversas classes de personagem como Batedor, Sacerdote, Assassino, 

Guerreiro, Feiticeiro e outras; 

• Melhorias em equipamentos, podendo fundi-los para que fiquem ainda 

mais poderosos. 

 

4. Mecânica básica 
É possível jogar sozinho e acumular XP, mas também é possível PVP no 

multiplayer online ou jogar juntos (várias missões só estão disponíveis 

para grupos). 

Cada raça, classe e equipamento oferece combinações únicas de ações de 

combate, manobras e ataques. 
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5. Resumo de estilo de arte e animações 
Os gráficos serão em 3D com personagens e monstros em proporções 

mais realistas (não tão caricaturais). Inicialmente, não haverá grande 

riqueza de animações, mas estas melhorias estão previstas para as 

atualizações posteriores, na pré-produção do jogo. 

 

6. Cronograma 

Tempo total de produção  2 anos 
Game Design   3 meses 

Produção da versão alfa (interna) 10 meses 

Testes e correções  1 mês 

Produção da versão beta  6 meses 

Teste aberto e correções  2 meses 

Produção da versão gold  2 meses 

 

7. Orçamento 

Valor Total 

(equipe de desenvolvimento) R$ 2.976.000,00 
 

Produção Executiva 
Produtor Executivo  01 R$ 6.000,00 

Assistente de Produção  01 R$ 3.000,00 

 

Game Design 
Diretor de Design  01 R$ 5.000,00 

Designer de Fases  03 R$ 2.500,00 

Roteirista   03 R$ 2.500,00 

Designer de Interface  02 R$ 2.500,00 

Designer de UX   02 R$ 2.500,00 

 

Arte 
Diretor de Arte   01 R$ 5.000,00 

Artista Visual   03 R$ 2.500,00 

Modelador 3D   05 R$ 2.500,00 

Animador   04 R$ 2.500,00 

 

Áudio 
Diretor de Áudio   01 R$ 5.000,00 
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Músico    01 R$ 2.500,00 

Sonoplasta   01 R$ 2.500,00 

 

 

Programação 

Diretor de Programação  01 R$ 5.000,00 

Programador   08 R$ 2.500,00 

 

Testes 
Diretor de Testes  01 R$ 5.000,00 

Testador   04 R$ 2.500,00 

 

 

GRUPO B - SUJEITO 010 

Proposta de coleta de dados  

e abordagem aos participantes 
 

CONCEITO 

Gênero 
Serious Game. 

 

Plataforma 
Computador. 

 

Conceito 
Um jogo voltado para o público adulto, que aborda questões sobre 

construção, reforma e manutenção de casas e edifícios. 

 

Título 

Arquitutorial 

 

Conceito do jogo 

Um jogo para o ensino de conceitos básicos de construção civil, para ser 

usado como apoio nas disciplinas iniciais de cursos como arquitetura e 

urbanismo e engenharia civil. 

 

Referência de arte e som 

Como é um jogo técnico, o Arquitutorial busca reproduzir a realidade em 

seu ambiente 3D, com fidelidade de proporções, cores, animações, sons e 

mecânicas de física. 
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Resumo da história 

O jogo não tem uma história. Os conteúdos são acessados por tópicos na 

tela inicial do simulador. 

 

Distribuição 

O jogo pode ser adquirido pelo site oficial. Vão ser buscadas parcerias 

com instituições de ensino para a venda do produto por valores mais 

acessíveis. 

Cronograma de produção 

 

Pré-Produção do jogo 2 meses 

Desenvolvimento versão 1 4 meses 

Testes da versão 1 2 semanas 

Correções da versão 1 2 semanas 

Desenvolvimento da versão 2 2 meses 

Testes da versão 2 2 semanas 

Correções da versão 2 2 semanas 

Desenvolvimento da versão comercial 2 meses 

Tempo total: 12 meses 

 

Equipe de produção 

 

Cargo Quantidade Salário mensal 

Gerente de Projeto 01 R$ 3.500,00 

Programador 03 R$ 3.000,00 

Designer 02 R$ 2.000,00 

Modelador/animador 3D 04 R$ 2.000,00 
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Valor total (12 meses): R$ 294.000,00 
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ANEXO E - Respostas da coleta de dados  

com os especialistas 
 

ESPECIALISTA 001 
 

AVALIAÇÃO DO MODELO USADO PELO GRUPO A 
 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado pelo grupo 
A (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários: o modelo é fácil e intuitivo. 

 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado pelo grupo A a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários: parece um bom modelo para ser adotado por 
produtoras de jogos. É fácil e intuitivo. Modelos como este deveriam ser sempre 

usados em fases de pré-produção. 

 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com os jogos propostos pelos sujeitos 
do grupo A. 

Sujeito 1 1 2        X 3 4 5 

Sujeito 2 1 2 3 4        X 5 

Sujeito 3 1 2 3 4        X 5 

Sujeito 4 1 2 3        X 4 5 

Sujeito 5 1 2 3 4        X 5 

Sujeito 6 1 2        X 3 4 5 
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Sujeito 7 1 2 3        X 4 5 

Sujeito 8 1 2 3 4        X 5 

Sujeito 9 1 2 3        X 4 5 

Sujeito 10 1 2        X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: o modelo ser fácil e intuitivo. Permite não apenas 
organizar as ideias, como avaliá-las enquanto o usuário as desenvolve. 
Infelizmente, isso não impede que o usuário deixe de ver problemas em seu 
próprio projeto. Mas isso é um problema do usuário, não do modelo. E, como se 

trata de um modelo de pré-produção, ainda haverá etapas para repensar conceitos 
que podem vir a não funcionar, mas que foram ignorados durante a pré-produção. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS MODELOS USADOS PELO GRUPO B 

 

GRUPO B - SUJEITO 1 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 

satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários: o projetista se perde em fazer todo o jogo de 
plataforma para então fazer o desfecho do jogo em estilo de luta. Isso não é ruim 
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per se, mas parece um problema de produção. Note que isto não poderia ser 
evitado mesmo que ele estivesse usando o modelo de pré-produção que o Grupo 
A usou. 

 

GRUPO B - SUJEITO 2 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 3 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 



158 
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários: este é o modelo que mais se aproxima ao modelo 

de pré-produção proposto para o Grupo A. 
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários: 
 

 

GRUPO B - SUJEITO 4 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3        X 4 5 

Sugestões e/ou comentários: 
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4        X 5 
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Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 5 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2        X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: apenas mais um Tetris, e não de todo original. 
 

 

GRUPO B - SUJEITO 6 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
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Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3        X 4 5 

Sugestões e/ou comentários: pouco explícito. 

 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3        X 4 5 

Sugestões e/ou comentários: 

 

GRUPO B - SUJEITO 7 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
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GRUPO B - SUJEITO 8 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 

satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários: meninas estão na moda. Mas elas se interessam por 
jogos voltados para meninas, com temática fofinha? Ou preferem ser tratadas 
como todo mundo, especialmente num jogo com violência? 

 

GRUPO B - SUJEITO 9 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 
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1 2 3 4        X 5 

Sugestões e/ou comentários: pelo escopo do jogo, o projetista poderia ter sido 

mais detalhado. 
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5        X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 10 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3        X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2        X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2        X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
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ESPECIALISTA 002 

Instruções de participação dos Especialistas 
 

AVALIAÇÃO DO MODELO USADO PELO GRUPO A 
 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado pelo grupo 
A (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários: Colocaria questões como o nome e a sinopse da 
história do jogo antes das análises de recursos e SWOT. 

 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado pelo grupo A a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 5 X 

Sugestões e/ou comentários: É um modelo bastante completo para propostas de 
jogos. 

 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com os jogos propostos pelos sujeitos 
do grupo A. 

Sujeito 1 1 2 3 4 X 5 

Sujeito 2 1 2 3 4 5 X 

Sujeito 3 1 2 3 4 X 5  

Sujeito 4 1 2 3 4 5 X 

Sujeito 5 1 2 3 4 5 X 

Sujeito 6 1 2 X 3 4 5 

Sujeito 7 1 2 3 4 5 X 

Sujeito 8 1 2 3 4 5 X 
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Sujeito 9 1 2 X 3 4 5 

Sujeito 10 1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  

 

 

AVALIAÇÃO DOS MODELOS USADOS PELO GRUPO B 

 

GRUPO B - SUJEITO 1 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 2 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 
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Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5 X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 3 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 

satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários: Apresenta uma visão inicial do jogo, mas peca por 
não apresentar uma visão mais aprofundada de mercado, como outros modelos 
fazem. 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 
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1 2 3 4 5 X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 4 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 

satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários: Roupagem interessante, apesar do estilo de jogo já 
ser bastante explorado. 

 

GRUPO B - SUJEITO 5 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
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Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: Ideia de jogo já extensamente explorada. 

 

GRUPO B - SUJEITO 6 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários: 
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 

satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: É possível compreender a proposta, mas não 
apresenta mais informações sobre mercado e distribuição. 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5 X 
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Sugestões e/ou comentários: A ideia do jogo é bem interessante. 

 

GRUPO B - SUJEITO 7 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários: Mais um modelo bem estruturado, mas que não 
apresenta visão de mercado ou de distribuição. 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5 X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 8 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 
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1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 9 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 x 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 x 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 x 5 

Sugestões e/ou comentários:  
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GRUPO B - SUJEITO 10 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

 

ESPECIALISTA 003 

Instruções de participação dos Especialistas 
 

AVALIAÇÃO DO MODELO USADO PELO GRUPO A 
 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado pelo grupo 

A (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5  

Sugestões e/ou comentários: 
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Satisfação. Avalie o modelo utilizado pelo grupo A a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 X 5  

Sugestões e/ou comentários: É um modelo bastante completo para propostas de 
jogos. 

 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com os jogos propostos pelos sujeitos 
do grupo A. 

Sujeito 1 1 2 3 X 4 5 

Sujeito 2 1 2 3 X 4 5 

Sujeito 3 1 2 3 4 X 5 

Sujeito 4 1 2 3 X 4 5 

Sujeito 5 1 2 3 4 5 X 

Sujeito 6 1 2 3 X 4 5 

Sujeito 7 1 2 3 4 X 5 

Sujeito 8 1 2 3 4 5 X 

Sujeito 9 1 2 X 3 4 5 

Sujeito 10 1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  

 

 

AVALIAÇÃO DOS MODELOS USADOS PELO GRUPO B 
 

GRUPO B - SUJEITO 1 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
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proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 

satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 2 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
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Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 3 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 4 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 
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1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 5 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: Gostei que mostrou um roteiro da ordem das telas 
do game, mas apresentou um desenvolvimento muito fraco dos outros aspectos. 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 
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1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 6 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: estrutura muito rasa de apresentação 
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 7 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 
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Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: outro modelo que não tem visão de mercado. acho 
que o autor espera que, por ser um jogo para plataforma, subentenda-se que o 
jogo vai seguir meios de distribuição e venda tradicionais, quando existem mais 
possibilidades. 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 8 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 
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1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 9 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 

1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 X 3 4 5 

Sugestões e/ou comentários: além de também não apresentar visão de 
mercado/negócios, o tempo e a equipe previstas para um projeto desse tamanho 
estão um pouco exagerados. Sugiro aumentar o número de pessoas envolvidas, 
diminuindo o tempo de execução e lançar uma versão inicial mais limitada do 

jogo, e então reduzir a equipe para promover atualizações e manutenção. 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 4 5 X 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 

GRUPO B - SUJEITO 10 

Compreensão. Como é o nível de compreensão do modelo utilizado nesta 
proposta (se ele permite o entendimento do jogo que está sendo proposto). 
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1 2 3 4 X 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Satisfação. Avalie o modelo utilizado nesta proposta a respeito do quão 
satisfatório ele é para ser adotado por produtoras de jogos. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

Resultados. Indique seu nível de satisfação com o jogo proposto. 

1 2 3 X 4 5 

Sugestões e/ou comentários:  
 

 




