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“Gaming is much more than having fun – it is core to being human. 

Understanding games and fun helps us understand ourselves.” 

— MIKE MCSHAFFRY  



  

RESUMO 

O gênero dos jogos massivos de interpretação online (Massively Multiplayer Online Role-

Playing Games - MMORPG) vem ganhando cada vez mais espaço de mercado por 

proporcionar um ambiente simultaneamente cooperativo e competitivo. A grande variedade de 

perfis de jogadores com habilidades distintas torna necessário oferecer diferentes níveis de 

desafios que, à escolha do jogador, determinam as recompensas obtidas. Porém, tal tratamento 

não tem sido feito para quests, missões e desafios, que são elementos centrais na progressão 

do jogador em um MMORPG. Atualmente, quests possuem a mesma dificuldade e 

recompensa independente do jogador, o que pode frustrar alguns com quests difíceis ou 

entediar outros com quests muito fáceis. Este trabalho propõe uma abordagem original 

centrada em quests visando permitir que jogadores progridam no enredo do jogo com 

velocidades distintas, determinadas por suas escolhas de dificuldade para cada quest. 

Propomos um modelo para classificação e representação de quests com base nos parâmetros 

que afetam a dificuldade de seus desafios. Tal modelo foi construído com base na análise 

sistemática de mais de 700 quests dos jogos World of Warcraft e Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn. A solução proposta trata também dos desafios de se empregar o modelo em situações 

reais, e detalha cenários de conflito de balanceamento decorrentes de seu uso, apresentando 

uma coletânea de abordagens validadas por especialistas para implementação no gênero. 

Finalmente, este trabalho apresenta a ferramenta QuestBuilder, implementada com o 

propósito de facilitar o uso da modelagem desenvolvida no processo criativo de quests, e os 

experimentos realizados para sua validação. 

 

Palavras-chave: Jogos Digitais. MMORPG. Quest. Ajuste de Dificuldade. Progressão. 

Design de Jogos. 

  



  

ABSTRACT 

The genre of the Massively Multiplayer Online Role-Playing Games has been gaining more 

and more market space by simultaneously providing a collaborative and competitive 

environment. The wide range of player profiles with different skills makes it necessary to 

offer different levels of challenges that, at each player's choice, determine the rewards 

obtained. However, such a treatment has not been applied to quests, missions and challenges, 

central elements of player progression in a MMORPG. Currently, quests have the same 

difficulty and reward independent of the players, and may frustrate some overly difficult 

quests and bore others with overly easy ones.  This study proposes an original approach based 

on quests in order to allow different players to progress in the storyline at different rates 

determined by their choices of difficulty level for each quest. We propose a model for the 

classification and representation of quests based on environmental parameters that affect the 

difficulty of each challenge. This model was built on the systematic analysis of over 700 

quests from the games World of Warcraft and Final Fantasy XIV: A Realm. The proposed 

solution addresses the challenges of employing the model in real situations, and details 

scenarios of difficulty adjustment conflict that arise from its use, featuring a collection of 

implementation approaches validated by experts. Finally, this study presents the QuestBuilder 

tool, implemented with the purpose of facilitating the process of quest creation and design 

with the proposed model and the experiments realized for its validation. 

 

Keywords: Digital Games. MMORPG. Quest. Difficulty Adjustment. Progression. Game 

Design.  
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INTRODUÇÃO 

Caracterizados como experiências interativas de entretenimento, jogos eletrônicos 

compõem um mercado global de expressividade significativa. Enquanto experiências 

interativas, a eficácia de jogos como meio de entretenimento depende em grande parte dos 

próprios jogadores, suas motivações, suas experiências, e a forma como reagem aos estímulos 

programados pelos desenvolvedores para avançar a narrativa na direção desejada (BOSTAN, 

2009). 

O trabalho desenvolvido nesta pesquisa trata da complexidade de interação entre estes 

elementos que compõem o modelo mental dos jogadores, buscando desenvolver formas de 

controlar a experiência provida por jogos de modo a adequá-la às necessidades de cada 

jogador e atingindo o equilíbrio sutil entre desafios encontrados e recompensas adequadas. 

Explorando suas características de personalização e progressão, escolhemos o gênero 

de jogos MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) como foco deste 

trabalho, por apresentar um problema de individualizar a experiência a cada jogador não 

somente complexo, como de extrema importância enquanto fator para seu sucesso comercial 

(YEE, 2005).  

1.1. Motivação 

Os primeiros jogos do gênero MMORPG eram conhecidos como Multi-User 

Dungeons (MUD) e faziam uso da aplicação telnet, disponível com a maioria dos sistemas 

operacionais para enviar comandos textuais representando as ações dos personagens a um 

servidor remoto, que respondia com o efeito obtido sobre o mundo virtual. Comandos como 

eat, move, say, atack e sleep eram apenas alguns de uma grande lista de possíveis ações destes 

jogos, que inicialmente eram domínio de apreciadores dos jogos de mesa tradicionais 

(ACHTERBOSH, PIERCE e SIMMONS, 2008). Com sua evolução gráfica ao longo dos 

anos, o gênero passou a atrair um público cada vez mais amplo, e atinge hoje reconhecimento 

como um dos gêneros com maior impacto no meio, com múltiplos casos de sucesso (WU-

CHANG, BRANDT e DEBANJAN, 2007). 

A expansão do gênero MMORPG se deve em grande parte a essa liberdade de ações 

provida aos jogadores, imersos em um ambiente virtual amplo, compartilhado e em constante 

evolução, mesmo quando não estão ativamente jogando. Estas características trazem a tona 

uma série de dificuldades na definição da experiência desejada durante o desenvolvimento de 
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um jogo, em especial no que diz respeito aos aspectos de personalização e progressão, críticos 

para o engajamento individual. Uma experiência personalizada permite aos jogadores não 

somente exprimir sua individualidade no ambiente compartilhado dos MMORPG, 

modificando a aparência e habilidades de seus personagens, como também enfrentar desafios 

adequados a sua experiência individual, mantendo o equilíbrio entre tédio e frustração 

necessário à sua satisfação e diversão continuada (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

Os jogos MMORPG são divididos em duas fases: uma fase inicial de desenvolvimento 

dos personagens jogadores, na qual ganham experiência e novas habilidades, conhecida como 

early game (inicio de jogo); e uma segunda fase de aperfeiçoamento, na qual os elementos de 

comunidade, cooperação e competitividade entre jogadores são enfatizados, oferecendo 

eventos que apenas podem ser realizados com o trabalho em equipe de múltiplos jogadores. 

Esta segunda fase é conhecida como end game (fim de jogo), sendo para alguns jogadores a 

principal etapa do jogo, que desejam atingir o mais rapidamente possível. 

O avanço ao longo do early game se faz por uma série de mecanismos de progressão 

que impulsionam os jogadores pouco a pouco a elevarem o nível de seus personagens, 

preparando-os para os desafios do end game, quando estes atingem o ápice de sua evolução e 

capacidade. Independente do mecanismo empregado – sejam pontos de experiência, ganhos 

de habilidade ou equipamentos –, a principal forma de obter as recompensas necessárias a 

essa progressão consiste na realização de quests, missões com um objetivo curto e bem 

definido, que provêm um desafio especifico adequado ao nível atual do personagem jogador 

(OLIVEIRA e MASSAROLO, 2010).  

Personalização é um elemento crítico para controlar o engajamento e satisfação dos 

jogadores, evitando momentos de tédio, quando o jogo está fácil demais, e frustração, quando 

este apresenta grande dificuldade (TIJS, BROKKEN e IJSSELSTEIJN, 2009). Conforme o 

jogador completa missões no contexto do jogo e interage com seu ambiente, ele é 

recompensado com maiores oportunidades de customização das habilidades e características 

de seu personagem. Esse ciclo de desafios e recompensas é um dos fatores que levam os 

jogadores a continuarem engajados com a experiência de jogar (SUZNJEVIC e 

MATIJASEVIC, 2010).  

O modelo comercial dos MMORPG está relacionado diretamente ao tempo dedicado 

pelos jogadores. Um jogo de sucesso é aquele que consegue manter os jogadores investidos na 

experiência pelo maior período de tempo possível, de modo que continuem adquirindo 

produtos virtuais e serviços (tais como assinaturas) ao longo do ciclo de vida do jogo. Dessa 



16 

 

forma, personalização é de grande importância para a continuidade da experiência em 

MMORPG. 

 A personalização e o balanceamento de dificuldade já são empregados de diversas 

formas em MMORPG. Jogos como World of Warcraft
1
, por exemplo, permitem ao jogador na 

fase de end game escolher o nível de dificuldade para raids (invasões), dungeons (masmorras) 

e campos de batalha (jogador contra jogador) entre diversos níveis pré-definidos (como 

normal, heroico e flex, para citar alguns). Entretanto, devido à natureza compartilhada e 

persistente do ambiente virtual, a personalização do nível de dificuldade não tem sido 

empregada para quests do early game, visto que os elementos alterados para obter o efeito 

desejado impactam diretamente sobre todos os jogadores do jogo. 

Trata-se de uma situação indesejável, visto que quests, enquanto elementos chave de 

progressão nos MMORPG, deveriam também se adequar às necessidades de desafio e 

recompensas individuais de cada jogador, para que eles atinjam a fase de end game o quão 

rápido sua capacidade individual permitir. De fato, entendemos que um jogador que possua 

grande habilidade, que tenha bons equipamentos (gear), que faça quests em conjunto com um 

grupo de amigos, pode ficar entediado pelo longo tempo necessário (como regra geral, 

algumas semanas) fazendo level up na fase de early game. Tomamos então como premissa 

que tal jogador preferiria participar de quests mais difíceis com recompensas maiores de 

experiência, que o permitam progredir mais rapidamente que um jogador pouco habilidoso, 

com equipamento inferior, ou jogando sozinho. 

1.2. Objetivo 

Este trabalho tem por objetivo propor uma solução para o problema de personalização 

da experiência em jogos MMORPG visando permitir taxas de progressão diferentes para 

jogadores com níveis de experiência e necessidades de balanceamento diferentes  

Para tanto, fazemos uso de uma abordagem centrada em quest como elemento 

fundamental para ajuste de dificuldade, permitindo aos jogadores controlarem sua progressão 

individual pela escolha de diferentes níveis de dificuldade para as quests que realizam a fase 

de early game (SANTOS, 2011), (SANTOS e RAMALHO, 2012).  

                                                           
1
 www.worldofwarcraft.com 

http://www.worldofwarcraft.com/
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Não nos propomos aqui a apresentar uma solução imediatamente implementável, mas, 

sim, uma visão consolidada do problema e tratativas para seus diferentes aspectos em um guia 

para atingir o objetivo desejado.  

O objetivo geral desta pesquisa foi, portanto, avançar o estado da arte em 

balanceamento individual de desafios e recompensas para jogos MMORPG, identificando os 

problemas a serem resolvidos e definindo uma abordagem geral em etapas, com propostas de 

solução para cada uma, que permita a construção de jogos com progressão individualizada. 

1.3. Metodologia de Pesquisa 

Nosso método de pesquisa é fundamentado em trabalhos de diversas áreas nas 

diferentes etapas de construção da solução que, conforme apresentado em detalhes no capítulo 

4, envolve desde a identificação dos parâmetros de dificuldade em jogos MMOPRG a 

abordagens para resolução de conflitos de balanceamento. O estado da arte na área de 

interação humano-computador (com foco em sistemas de entretenimento e jogos digitais) nos 

possibilitou melhor contextualizar o problema da dificuldade, enquanto trabalhos nas áreas de 

geração procedural de quests, ajuste de dificuldade, balanceamento dinâmico e teoria de 

conflitos foram essenciais para desenvolver cada etapa de nossa solução. Sempre que 

disponíveis na literatura, as abordagens definidas pelos diferentes autores em seu contexto 

especifico serviram como base para a concepção de uma abordagem melhor adaptada ao 

nosso problema. 

Dentre as técnicas empregadas ao longo da pesquisa, destacam-se os métodos de 

avaliação de algoritmos de aprendizagem de máquina, que fazem uso de conjuntos distintos 

de treinamento, teste e validação para identificar o percentual de erro nos modelos 

construídos. Empregamos uma abordagem semelhante na análise de quests, proposta no 

capítulo 5. 

A validação dos aspectos de game design apresentados nos capítulos 4, 6 e 7 foi 

realizada com uso de técnicas de entrevista, dinâmicas de grupo com especialistas da área, 

questionários individuais e experimentos de usabilidade. Esta última, no contexto específico 

de validação da ferramenta desenvolvida ao longo da pesquisa. 

 

 

 



18 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em nove capítulos, em função da proposta de pesquisa 

e dos objetivos enumerados anteriormente. Os capítulos 2 a 3 apresentam o problema tratado 

na pesquisa, enquanto os capítulos 4 a 7 tratam da metodologia e de suas diferentes etapas. 

Encontra-se abaixo um breve sumário de cada capítulo: 

 

 Capítulo 2: neste capítulo introduzimos os conceitos chave que fundamentaram nossa 

identificação do problema de progressão individualizada tratando, em particular, dos 

aspectos motivacionais e de engajamento dos jogadores, de sua relação com a dificuldade 

de um jogo, dos conceitos de personalização e progressão e, finalmente, das diferentes 

abordagens para balanceamento de dificuldade em jogos; 

 Capítulo 3: neste capítulo apresentamos o gênero MMORPG, suas características de 

personalização, seu uso de quests como elemento de controle de progressão e das 

abordagens de balanceamento de dificuldade empregadas hoje para ajustar dificuldade e 

progressão; 

 Capítulo 4: este capítulo apresenta nossa proposta de solução para o problema da 

progressão individualizada em MMORPG, a metodologia completa de desenvolvimento 

desse trabalho e sua subdivisão nas etapas de classificação de quests, parametrização de 

quests, ferramenta de edição, identificação, e resolução de conflitos; 

 Capítulo 5: este capítulo detalha a etapa de classificação e parametrização de quests 

enfatizando seu propósito e os trabalhos existentes na literatura, apresentando nossa 

abordagem de construção de um novo modelo com foco em dificuldade, os resultados 

obtidos, e uma descrição detalhada de cada classe identificada; 

 Capítulo 6: neste capítulo é apresentada a ferramenta desenvolvida para apoiar o game 

designer na modelagem de quests segundo os parâmetros identificados no capítulo 5, 

assim como os experimentos realizados para sua validação; 

 Capítulo 7: este capítulo trata dos conflitos de balanceamento que surgem ao se ajustar os 

parâmetros identificados no capítulo 5, relatando os possíveis elementos de conflito, 

características do ambiente virtual, situações possíveis envolvendo tais elementos e 

propostas de resolução para cada uma. Por fim, o capítulo introduz nosso método de 

validação dos conceitos apresentados e os resultados obtidos. 
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 Capítulo 8: este capítulo apresenta os resultados finais da pesquisa, seu significado no 

contexto do problema levantado, e discute possíveis pontos de melhoria futura. 
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PERSONALIZAÇÃO E BALANCEAMENTO EM JOGOS 

Games (both video and traditional) are tricky to study because they are so multidimensional. 

There are so many different ways you can approach them. The design and production of 

games involves aspects of cognitive psychology, computer science, environmental design, and 

storytelling just to name a few. To really understand what games are, you need to see them 

from all these points of view. 

— WILL WRIGHT (A Theory of Fun) 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos necessários para compreensão 

do tema da pesquisa, da solução proposta e da metodologia empregada. Para tanto, será 

primeiramente abordado o tema de engajamento e dificuldade em jogos, relatando os aspectos 

motivacionais de jogos digitais, e relacionando frameworks de usabilidade comuns à área de 

interação humano-computador. Em seguida será apresentado o conceito de balanceamento de 

dificuldade e suas diversas abordagens na literatura, encerrando o capítulo com uma discussão 

sobre como estes conceitos contribuem ao problema de progressão individualizada em jogos. 

2.1. Contexto e Motivação 

Em se tratando de jogos, sejam esses eletrônicos ou físicos, e assim como para 

qualquer outra forma de entretenimento, duas visões devem estar sempre em mente quando se 

avalia sucesso e recompensas. 

Para os jogadores, jogos devem entreter e moldar uma experiência emocionalmente 

gratificante, eliminando frustrações e estimulando interações sociais com outros jogadores 

(ADAMS, 2002). Um jogo de sucesso é, portanto, aquele que trás tais benefícios por um 

longo período de tempo, evitando e desestimulando emoções negativas como desamparo, 

senso de traição e humilhação. 

Observados sob a ótica dos desenvolvedores, jogos são produtos que devem atender ao 

maior número possível de mercados e o maior nível de propagação entre o público alvo. 

Diversos modelos para comercialização de jogos existem, conforme apresentados no capítulo 

3 deste trabalho, cada qual com seus próprios conceitos de sucesso comercial. 

Observa-se, entretanto, um alinhamento de interesses entre os jogadores e 

desenvolvedores, uma vez que o tempo de jogo passa é ser o fator crítico de sucesso para 
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ambas as partes. Um jogo de sucesso passa a ser aquele que é jogado por mais tempo, aquele 

que apresenta uma experiência personalizada e balanceada às necessidades de cada jogador.  

 Por apresentar características de jogos de interpretação, com imersão no mundo virtual 

e apego emocional forte dos jogadores aos personagens do jogo, MMORPG são estruturados 

em torno da simples ideia de ganho de poder. Conforme o jogador completa missões no 

contexto do jogo e interage com seu ambiente, é recompensado com mais poder para seu 

personagem. Esse ciclo de desafios e recompensas é um dos fatores que leva os jogadores a 

continuarem engajados com a experiência de jogar (SUZNJEVIC e MATIJASEVIC, 2010).  

Um desafio somente pode ser caracterizado como tal se requerer esforço e dedicação 

para sua resolução. O quantitativo de esforço necessário para superação do desafio constitui 

sua dificuldade, um conceito difícil de ser formalizado, uma vez que percepção de dificuldade 

é algo que depende não apenas do desafio em si, mas também do modelo e estado mental do 

jogador. 

2.2. Engajamento e Usabilidade 

O problema central do ajuste de dificuldade em jogos eletrônicos, seja esse feito de 

forma estática ou dinâmica, diz respeito à não conformidade dos jogadores com os perfis base 

considerados no processo de balanceamento. A subjetividade do conceito de divertimento, 

diga-se o senso de satisfação que recompensa o jogador pelo tempo e esforço investido no ato 

de jogar, decorre de inúmeros fatores mentais, emocionais e ambientais, constantemente 

alterados não apenas com o passar do tempo, mas ao longo da própria experiência 

proporcionada pelo jogo. 

Reações e motivações emocionais típicas, como o senso de superação de desafios 

intelectuais ou de agilidade após completar uma tarefa árdua no contexto do jogo, ou ainda a 

obtenção direta de recompensas em jogos de azar (a exemplo do pôquer online), variam de 

jogador para jogador. Para alguns, por exemplo, o envolvimento em tarefas repetitivas e 

monótonas que possuem resultado aparente e imediato traz um senso de satisfação que remete 

a situações do dia a dia (CSIKSZENTMIHALYI, 1990), enquanto outros buscam alcançar 

conquistas fora de sua realidade. O desafio de ajustar a dificuldade de uma experiência 

complexa como um jogo recai na escolha dos parâmetros a considerar no processo de 

balanceamento: desafio, ou monotonia? Situações de estresse mental, ou relaxamento? Não há 

uma resposta certa na literatura, mas, sim, abordagens específicas a cada gênero e subgênero 

de jogo. 
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Jogos não devem apenas entreter, mas construir experiências automotivadas 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990). As emoções que caracterizam a imersão do jogador no 

ambiente do jogo possuem um aspecto mental negativo de perigo, desafio, ou dificuldades. O 

esforço do jogador em superar e reconstruir seu ambiente é recompensado por um influxo de 

emoções positivas de diversas formas, como senso de superação, satisfação, e mesmo 

reconhecimento de suas ações. Um jogo nada mais é do que um ciclo constante e balanceado 

entre esses estados mentais negativos e positivos. A título de ilustração, no jogo Sid Meier's 

Pirates! 
2
o jogador encontra-se imerso em um ambiente de lutas com espadas, batalhas 

marítimas, tubarões e caminhadas na prancha. O perigo inerente a esse ambiente obriga o 

jogador a resolver problemas, tomar decisões, aprender e agir sobre o ambiente, sendo 

recompensado com tesouros, navios e a posição de pirata mais famoso dos sete mares. 

Jogos buscam aumentar as respostas emocionais dos jogadores de modo a maximizar o 

divertimento (KOSTER, 2004). No jogo Mario Kart
3
, por exemplo, a velocidade dos carros 

de corrida é ajustada dinamicamente para tornar a competição mais intensa. Da mesma forma, 

benefícios adicionais são concedidos aos jogadores que ficaram muito para trás. O ajuste de 

dificuldade de um jogo sob a forma da manipulação de seus elementos nada mais é do que a 

manipulação e refinamento das emoções invocadas durante a partida.  

No design da interação voltado a jogos, uma interface que facilita a vida do usuário 

acaba sendo prejudicial à experiência de diversão. Metodologias de usabilidade atuais buscam 

minimizar a frustração do usuário, não existindo técnicas para medir e estimular outras 

emoções. A figura 2.1 demonstra esse princípio. Apesar disso, é possível identificar os 

diferentes aspectos emocionais que caracterizam o ato de jogar. Tal modelagem por aspectos 

constitui um framework de experiência do jogador utilizado no processo de game design para 

melhoria continua da interação (KOSTER, 2004).  

É por isso que, da mesma forma como um jogador reage emocionalmente de forma 

diferente a outro em uma mesma situação, um mesmo nível de dificuldade estimula reações 

emocionais diferentes de cada jogador. 

Vários frameworks são apresentados na literatura, como os propostos por 

Csikszentmihalyi (1990) e Hassenzahl et al. (2000) para representar a experiência de um jogo 

como um fluxo de emoções variando entre positivas e negativas. Lazzaro propõe ainda uma 

divisão entre quatro categorias de divertimento, cada uma englobando diferentes aspectos 

                                                           
2
 www.2kgames.com/pirates  

3
 www.mariokart.com  

http://www.2kgames.com/pirates
http://www.mariokart.com/
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emocionais: Hard Fun, Easy Fun, Serious Fun e People Fun (LAZZARO, 2002). Hard Fun 

representa a interação em jogos com ênfase em desafios, concentração e suspense. Em 

contrapartida, Easy Fun caracteriza as emoções envolvidas em um jogo de relaxamento 

casual, que enfatiza aspectos como alegria e satisfação. Os jogos que evocam reações de 

seriedade, como tensão, alívio e ansiedade, são mais bem representados pela categoria Serious 

Fun. A categoria People Fun, por fim, trata da interação entre vários jogadores, conflitos e 

colaboração. 

 

 

Figura 2.1 – Exemplo de interface do jogo World of Warcraft que permite ao jogador 

customizar os elementos gráficos presentes e seu posicionamento por meio de add-ons. 

 

O quadro 2.1 a seguir é uma adaptação daquele retratado por Poels et al. (2007), e 

apresenta os principais aspectos emocionais identificados na literatura pelos frameworks de 

experiência do jogador. Seguindo a abordagem de Poels, cada dimensão identificada foi 

dividida entre emoções invocadas durante o jogo (In-Game) e após o jogo (Post-Game). 

Outra abordagem, apresentada por Chuck Clanton, expõe uma classificação de 

aspectos de usabilidade para jogos em três grandes áreas: interface, mecânica de jogabilidade 

e ação (CLANTON, 1998).  
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Quadro 2.1 – Aspectos Emocionais de Poels (Adaptado) 

Dimensão In-Game Post-Game 

Entretenimento Diversão, Alegria, Prazer, Relaxamento Energia, Satisfação, Relaxamento 

Fluxo Concentração, Absorção, Separação Jetlag, Noção de Tempo, Alienação 

Imersão Emocional Imersão, Empatia, Identificação Regressão 

Imersão Sensorial Presença Regressão 

Suspense 
Desafio, Tensão, Pressão, Esperança, 

Ansiedade, Emoção 
Liberação, Alívio, Esgotamento, Euforia 

Competência Orgulho, Euforia, Realização Orgulho, Euforia, Realização, Satisfação 

Efeitos Negativos 
Frustração, Desapontamento, Irritação, 

Raiva 

Arrependimento, Culpa, Desapontamento, 

Raiva, Vingança 

Controle Autonomia, Poder, Liberdade Poder, Status 

Presença Social Diálogo, Conexão, Cooperação União 

 

Uma interface é definida como sendo o artefato pelo qual o usuário interage com o 

jogo, englobando tanto questões de controle, quanto configurações de ajuste. Trata-se do 

ponto de integração mais relevante às metodologias de interação humano-computador, sendo 

um dos aspectos essenciais na determinação da dificuldade de um jogo.  

Define-se como a mecânica de um jogo o conjunto de regras de comportamento que 

regem o ambiente modelado, sejam estas regras de simulação do mundo físico, ou regras que 

restringem a forma com que o jogador pode interagir com seu ambiente. A mecânica de um 

jogo possui relação direta com o game design, sendo determinada para refletir aspectos de 

jogabilidade de determinado gênero.  

A área de ação, por sua vez, representa os objetivos apresentados ao jogador, sua 

motivação para alcança-los e as ações possíveis para sua realização. Crawford (1982) define 

em seu trabalho como aspectos desta categoria pacing e esforço cognitivo, relacionando 

diversão com as decisões interessantes que devem ser tomadas pelos jogadores em um espaço 

de tempo limitado. 

Todos estes aspectos, por sua vez, variam de acordo com o gênero do jogo e a 

plataforma para a qual foi desenvolvido. Um exemplo disso, citado por Yannakakis (2005) em 

sua pesquisa trata dos jogos de aventura. Tradicionalmente direcionados à resolução de 

quebra-cabeças, estes jogos marcaram presença forte nos computadores pessoais durante a 

década de 90, sendo a transição para uma plataforma de console desconcertante para os 

adeptos, que não se adaptam bem às mudanças decorrentes do uso de controles e botões. 
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Neste trabalho adotaremos como premissa que o balanceamento de dificuldade é um 

fator com influência positiva no modelo mental do jogador, sendo uma ferramenta válida para 

controlar sua experiência de progressão ao longo do jogo. 

2.3. Balanceamento de Dificuldade 

O processo de determinação do nível de dificuldade é reconhecido pela comunidade de 

desenvolvimento de jogos como elemento chave de um jogo de sucesso, sendo seu objetivo 

constante de manter o nível de dificuldade do jogo adaptado ao desempenho do jogador 

humano, independente de suas habilidades e seu progresso - diferencial típico entre jogadores 

novatos e especialistas (PFEIFFER, 2003). 

Nas subseções a seguir trataremos das duas principais abordagens para balancear a 

dificuldade de jogos: a abordagem tradicional, ainda empregada por grande número de jogos, 

e a abordagem dinâmica, que vem ganhando espaço nos títulos mais recentes. 

2.3.1. Abordagem Tradicional 

Tradicionalmente, a dificuldade de um jogo aumenta de forma constante ao longo de 

seu progresso de forma escalar, conforme novas fases do jogo são atingidas pelo jogador. 

Uma fase constitui uma unidade finita e isolada de jogo, representando uma iteração de ações 

a serem executadas pelo jogador dentro do contexto do jogo, servindo como elemento de 

controle da progressão. Fases são utilizadas por todos os gêneros de jogos, em alguns casos de 

forma indireta, para controlar a evolução das habilidades do jogador (CORNETT, 2004). 

Dessa forma, fases encadeadas apresentam dificuldade crescente conforme a curva de 

aprendizado esperada do jogador mediano. Assim, é comum a ocorrência de experiências 

frustrantes tanto para jogadores experientes quanto para jogadores inexperientes, uma vez que 

esses devem seguir uma curva de aprendizagem pré-selecionada e fixa, construída com base 

na experiência média do público alvo do jogo (APONTE, LEVIEUX e NATKIN). 

Para minimizar os problemas dessa abordagem, em geral são sugeridas diferentes 

curvas de dificuldade ao jogador, que escolhe a mais adequada à sua experiência e estado 

mental (YUN, TREVINO, et al., 2010). As opções de dificuldade são limitadas em níveis e 

apresentadas ao jogador sob a forma de qualificadores como “Fácil”, “Intermediário” e 

“Difícil”, que apenas indicam uma escala comparativa entre os níveis e não a real dificuldade 

que o jogador enfrentará durante o jogo. A figura 2.2 apresenta um exemplo de curvas de 
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dificuldade de um jogo com três fases para três níveis distintos de dificuldade (ANDRADE, 

2006).  

 

 

Figura 2.2 – Exemplo de curvas de dificuldade ao longo de diferentes estágios de jogo. A 

escolha da curva é feita pelo jogador antes do jogo. Adaptado de Andrade (2006). 

 

Nesse caso, o jogador pode escolher incorretamente o nível de dificuldade 

prejudicando a experiência do jogo e, em muitos casos, não possui opção de alterar sua 

escolha sem perder seu progresso até o momento. Como discutiremos mais à frente, 

progressão e evolução são pontos críticos na experiência de MMORPG, pois fornecem o 

principal estímulo motivador da experiência de jogar. Para atenuar o problema, alguns jogos 

buscam oferecer um grande número de opções de níveis de dificuldade, de modo que uma 

escolha incorreta por parte do jogador provavelmente não estará muito distante de seu nível 

real de habilidade. A figura 2.3 apresenta os diferentes níveis de dificuldade do jogo 

Civilization V
5
.  

Arey e Wells (2001) apresentam uma série de critérios que uma solução de 

balanceamento, seja ela estática ou dinâmica, deve atender. Os autores identificaram com este 

propósito três requisitos básicos, enumerados a seguir: 

  

1. Identificar e adaptar-se ao nível inicial do jogador. 

2. Identificar evoluções e regressões no desempenho do jogador. 

3. Adaptar, de forma crível, os elementos do jogo para refletir o novo nível de dificuldade. 

 

                                                           
5
 www.civilization.com  
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Figura 2.3 – Exemplo dos níveis de dificuldade disponíveis no jogo Civilization V. Uma vez 

iniciada a partida, a escolha não pode mais ser alterada sem perda de progresso no jogo. 

 

Duas abordagens principais de balanceamento são identificadas por Pfeiffer (2003) 

para adaptar os elementos e parâmetros de um jogo ao novo nível de dificuldade: a abordagem 

comportamental, na qual o comportamento dos elementos do jogo é alterado, e a abordagem 

ambiental, na qual apenas os parâmetros ambientais são modificados. 

Conforme será apresentado mais à frente, a abordagem que melhor se adequa aos 

jogos do gênero MMORPG é a abordagem ambiental, devido à natureza fortemente 

parametrizada e de baixa complexidade comportamental de tais jogos. 

O balanceamento ideal é aquele que considera todos os perfis possíveis de jogador e 

possui um conjunto de parâmetros adaptados a cada um. Trata-se de um problema sem 

solução completamente atingível por meio da abordagem tradicional, uma vez que cada 

jogador possui características e preferências únicas. Desta forma, os parâmetros acabam sendo 

fixados em valores pré-definidos em níveis de dificuldade estáticos com base em médias e 

estimativas do público alvo, alienando os jogadores divergentes do padrão (VAN 

LANKVELD, SPRONCK e RAUTERBERG, 2008). 
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2.3.2. Abordagem Dinâmica 

Manter o nível de dificuldade adequado é, portanto, um processo dinâmico. Devido às 

diferenças entre os jogadores e à sua evolução comportamental, como consequência natural da 

experiência adquirida ao longo do jogo, o nível de dificuldade deve ser constantemente 

alterado.  

Balanceamento dinâmico de dificuldade tenta remediar esse problema, criando uma 

experiência feita sob medida para cada jogador. O ganho de habilidade do jogador decorrente 

de seu progresso no jogo deve ser refletido continuamente no nível de dificuldade adotado. É 

essencial, para tanto, que o sistema possa reconhecer momentos de dificuldade nos hábitos de 

cada jogador, e tomar providências para ajustar os elementos do jogo de forma a garantir a 

consistência do nível de dificuldade, ou prover alternativas de ajuste manual para o jogador 

(ADAMS, 2008). 

Diferentes abordagens podem ser encontradas na literatura para tratar o problema de 

balanceamento dinâmico de dificuldade em jogos, também conhecido como Dynamic 

Difficulty Adjustment (DDA). Em todos os casos é preciso definir medidas de determinação da 

dificuldade do jogador em dado momento, geralmente por meio de uma função heurística 

denominada por alguns autores como função desafio (do inglês challenge function), que 

mapeiam um estado do jogo a um valor que representa a dificuldade encontrada pelo jogador 

naquele momento (DEMASI, 2003). 

Andrade e colegas (2005) propõem em seu trabalho a utilização de uma versão 

modificada do algoritmo de aprendizagem por reforço Q-Learning para alterar o 

comportamento dos agentes de um jogo de luta em tempo real. Para tanto, os autores dividem 

o problema de balanceamento dinâmico em duas dimensões: competência (saber tão bem 

quanto possível) e desempenho (agir tão bem quanto necessário).  

O mecanismo de aprendizagem proposto aborda ambas as dimensões, por meio de 

uma etapa inicial de aprendizagem off-line de bootstrapping, seguida de uma etapa online no 

decorrer do jogo. Isso pode ser feito deixando o agente jogar contra si próprio ou contra uma 

série de jogadores de teste em uma etapa de autoaprendizagem, para definir a dificuldade 

inicial. 

A ideia desenvolvida consiste em encontrar a política ideal de escolha de ações pelos 

agentes que proporcionem um equilíbrio no nível de dificuldade, ou seja, que proporcione a 

ilusão de dificuldade pretendida. Para uma dada situação, se o nível do jogo está muito difícil, 
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os agentes podem não escolher as ações ideais, em detrimento de ações cada vez mais sub-

ótimas. Da mesma forma, se o nível de jogo se torna muito baixo, os agentes passam a 

escolher as ações cujos valores de desempenho são mais elevados, até alcançar o desempenho 

ideal. 

Na mesma linha de agentes inteligentes, abrangida pelo balanceamento 

comportamental, Demasi e Cruz (2002) definiram agentes que empregam algoritmos 

genéticos para fazer a seleção dos agentes que melhor se adequam a cada jogador. 

O método promove a evolução de agentes com um sistema co-evolutivo online para 

acelerar o processo de aprendizagem, utilizando modelos pré-definidos de agentes com boas 

características genéticas como ancestrais nas etapas do algoritmo. Similarmente à abordagem 

empregada por Andrade e colegas (2005), esses modelos são construídos de forma off-line, 

por meio de um processo de auto aprendizagem. 

Uma abordagem para o balanceamento ambiental, proposta por Hunicke e Chapman 

(2004), utiliza uma análise probabilística das variáveis envolvidas em um jogo de tiro em 

primeira pessoa para prever o comportamento do jogador, de modo a alterar os parâmetros de 

balanceamento do jogo. Se o jogo está muito difícil, por exemplo, o jogador pode receber 

mais armas e pontos de vida, ou os inimigos podem se tornar menos frequentes ou possuírem 

vitalidade reduzida.  

Essa abordagem possui bons resultados, mas para jogos em que as ações dos 

personagens não jogadores são complexas e influenciam diretamente na dificuldade do jogo, 

como é o caso em jogos de tiro, a alteração dos parâmetros ambientais pode se tornar evidente 

ao jogador. Nesse caso, uma abordagem comportamental associada ao balanceamento 

ambiental pode trazer melhores resultados. 

2.4. Balanceamento no Mercado 

Apesar de o uso das técnicas de balanceamento dinâmico não ter se propagado ao 

mercado de jogos, devido à mudança brusca de paradigma de desenvolvimento, certas 

aplicações merecem destaque, por alcançar o equilíbrio entre esquemas tradicionais de 

dificuldade e o uso imersivo de mecanismos de balanceamento de dificuldade. Em muitos 

casos, trata-se de cenários simples e restritos, cujo objetivo principal é a transparência para 

com o jogador. 



30 

  

 

O jogo Left 4 Dead
6
 (2008) é um exemplo de aplicação híbrida comportamental e 

ambiental, utilizando uma tecnologia de inteligência artificial apelidada de “Diretor AI” (do 

inglês AI Director), que controla a experiência cooperativa proporcionada pelo jogo. Os 

ambientes multijogadores são criados de forma procedimental pelo diretor, que monitora o 

desempenho individual dos jogadores e como estes trabalham juntos em grupo para controlar 

o ritmo do jogo, determinando o número de zumbis encontrados pelos jogadores, assim como 

o posicionamento do chefe de cada fase. Além desses elementos, o diretor é responsável pela 

gestão dos elementos audiovisuais que acompanham e enfatizam as alterações efetuadas pelo 

processo de balanceamento. 

Um exemplo típico de balanceamento ambiental é a série de jogos Mario Kart, 

composta por jogos de corrida com personagens da Nintendo. Todos os jogos da série 

envolvem a coleta de itens com efeitos diversos durante as corridas, que ajudam o jogador a 

ultrapassar os adversários. 

A forma como esses itens são distribuídos ao longo da pista, com base na colocação do 

motorista, é um exemplo simples de aplicação de balanceamento dinâmico. Um jogador perto 

da última colocação, por exemplo, possui melhores chances de obter itens com efeitos mais 

poderosos e abrangentes que jogadores nas primeiras colocações. Trata-se de um caso 

simples, que contradiz a premissa de complexidade da área. 

No jogo Resident Evil 5
7
, de 2009, é empregado um sistema apelidado de "Escalador 

de Dificuldade” que atribui uma nota na escala de 1 a 10 para o desempenho do jogador e 

ajusta tanto o comportamento dos inimigos, caracterizados pelos ataques usados em cada 

situação, quanto os fatores ambientais de dano causado e resistência dos inimigos, com base 

no desempenho dos jogadores (PIGGYBACK, 2009). A função de desempenho empregada 

contabiliza o número de mortes, ataques críticos e tempo de finalização dos estágios em uma 

heurística. O jogo permite a definição manual do nível de dificuldade utilizando a mesma 

escala de 1 a 10, mas efetua ajustes no decorrer do enredo. 

Outros exemplos incluem jogos casuais, como Flow (2006), e mesmo jogos de 

interpretação de personagens, a exemplo da série The Elder Scrolls
8
, que emprega uma 

variação de balanceamento dinâmico no ajuste de suas quests. 

2.5. Considerações Finais 

                                                           
6
 www.l4d.com  

7
 www.residentevil.com  

8
 www.theelderscrolls.com  

http://www.l4d.com/
http://www.residentevil.com/
http://www.theelderscrolls.com/
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Neste capítulo foram introduzidos os conceitos de engajamento e dificuldade enquanto 

principais motivadores do ato de jogar. Tratamos de como usabilidade e jogabilidade estão 

relacionados ao game design na modelagem de experiências de interesse aos jogadores, e 

como a dificuldade possui um papel crítico no controle de progressão dessas. Abordamos por 

fim os diferentes métodos para efetuar ajuste de dificuldade em jogos, caracterizando as 

abordagens tradicional e dinâmica, e mostramos exemplos de como esse ajuste é realizado em 

jogos do mercado. 

No próximo capítulo será introduzido o gênero MMORPG, com características 

particulares que afetam a forma como a dificuldade pode ser ajustada para personalizar a 

experiência dos jogadores. 
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PROGRESSÃO EM MMORPG 

Personalizing the playing experience is a key factor in making players of computer games feel 

involved in the virtual world; however, current Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Games only to a limited degree allocate development or running resources towards 

facilitating a personalized experience. 

— ANDERS TYCHSEN ET AL. (2006) 

Neste capítulo é feita uma introdução ao problema de progressão no gênero de jogos 

MMORPG, indicando suas consequências reais na experiência dos jogadores e sua relevância 

no contexto de jogos comerciais de grande investimento financeiro. São apresentadas as 

limitações que tornam o problema complexo de ser resolvido, apesar dos avanços neste 

sentido impulsionados por jogos como World of Warcraft e Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn, e os requisitos que uma solução eventual deverá atender para satisfazer aos desafios 

levantados. 

3.1. MMORPG 

Um subgênero de MMOG, os jogos massivos de interpretação de personagem 

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game - MMORPG) unem as características de 

interação e formação de comunidades do gênero com elementos de evolução de personagem 

típicos dos jogos de interpretação de papeis (Role-Playing Games - RPG). Como em todos os 

RPG, os jogadores assumem o papel de um personagem (em um contexto de temas variados, 

sendo mais comum temas dos gêneros fantasia e ficção científica), assumindo controle direto 

de suas ações. 

Apesar de muitos dos MMORPG modernos divergirem do padrão definido para o 

gênero, todos possuem uma série de fatores em comum: mecanismos de progressão de 

personagem, sistemas de interação social multijogadores e customização de personagem. 

Essas características, em especial a evolução e customização de personagens, proveem o 

objetivo implícito do jogo, fato exacerbado pela constante adição de novas opções de 

customização pelos desenvolvedores. 
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O Mercado MMOPRG cresceu enormemente na última década, com o acesso cada vez 

mais rápido à Internet e a popularização de jogos como Everquest 
9
e World of Warcraft, 

conforme pode ser visto na figura 3.1 e evidenciado por agregadores de dados como o site  

MMOdata
10

.  

 

 

Figura 3.1 – Número de assinantes, em milhões, do jogo World of Warcraft do primeiro 

trimestre de 2005 ao terceiro trimestre de 2013. Statista
11

, 2014. 

 

O modelo de negócio para jogos online surgiu como uma evolução natural do modelo 

vigente para jogos off-line, mas rapidamente se adaptou ao modelo de assinaturas tradicional 

do meio televisivo. Nesta visão inicial, o jogador deve primeiramente pagar pela aquisição do 

software do jogo e, em seguida, uma mensalidade para a utilização dos servidores remotos. 

Esse modelo ficou conhecido como Pay to Buy and Pay to Play (P2B & P2P), sendo World of 

Warcraft um exemplo característico de jogo que o utilizava até recentemente (WU-CHANG, 

BRANDT e DEBANJAN, 2007). Para um MMORPG seguindo essa linha obter sucesso 

comercialmente é crítico maximizar a duração da experiência de jogo e o tempo de progressão 

dos personagens, garantindo assim a manutenção da taxa de assinatura dos jogadores. A 

                                                           
9
 www.everquest.com  

10
 www.mmodata.blogspot.com.br  

11
 www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-by-quarter   

http://www.everquest.com/
http://www.mmodata.blogspot.com.br/
http://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-by-quarter
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dificuldade do jogo, atrelada aos seus aspectos sociais, são os principais fatores que 

estimulam esse interesse em longo prazo. 

Uma variação mais recente do modelo P2B & P2P é o modelo Pay to Buy and Free to 

Play (P2B & F2P), no qual o jogador necessita pagar apenas uma vez pela aquisição do 

software do jogo, podendo jogar gratuitamente quantas vezes desejar enquanto os servidores 

estiverem no ar (WU-CHANG, BRANDT e DEBANJAN, 2007). A série de jogos Guild 

Wars
12

 é um exemplo atual de produto fazendo uso deste modelo. Para obter sucesso 

comercialmente, o jogo requer que um grande número de unidades seja vendido ao mesmo 

tempo minimizando os custos operacionais de manutenção do jogo. Dessa forma, torna-se 

menos importante prover uma experiência de longa duração, sendo favorecidas experiências 

rápidas e gratificantes aos jogadores, com uma curva de dificuldade que se assemelha mais à 

dos jogos off-line. Outra forma de garantir a rentabilidade do jogo e a manutenção dos 

servidores consiste no lançamento de pacotes de expansão que acrescentam conteúdo a ele, 

mas devem ser adquiridos separadamente do software principal. 

Outra variação do modelo P2B & P2P é o modelo Pay to Play (P2P), no qual o 

software do jogo é disponibilizado gratuitamente na internet, mas uma anuidade é cobrada 

para o acesso a seus servidores. Neste modelo, os jogos são geralmente mais simples e 

desenvolvidos com base na ideia de beta perpétuo, segundo a qual o software está sendo 

constantemente evoluído e testado diretamente pelos usuários. 

Derivado do modelo P2P, o modelo Free to Play (F2P) vem sendo cada vez mais 

adotado atualmente. A fonte de renda de jogos F2P consiste na venda de funcionalidades 

adicionais na forma de objetos virtuais cosméticos, vantagens e benefícios aos jogadores que 

desejarem (GUO e STUART, 2007). São exemplos de jogos deste modelo os jogos Fly for 

Fun, Maple Story e Goonzu Online. Para este modelo, a curva de dificuldade deve estar 

balanceada um pouco acima do normal, de modo que o jogador se sinta estimulado a adquirir 

os produtos virtuais, ou apresentar picos de dificuldade que apenas possam ser superados com 

grande esforço ou com aquisição de benefícios (GYUHWAN e TAIYOUNG, 2007). 

A produção de MMORPG nos Estados Unidos e Japão é fundamentada principalmente 

nos modelos P2B & P2P e P2B & F2P, como evidenciado por jogos como World of Warcraft, 

Guild Wars 2 e Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
13

. Esses jogos necessitam de grande 

investimento inicial, e tempo de desenvolvimento semelhante ao dos jogos off-line 

                                                           
12

 www.guildwars.com  
13

 www.finalfantasyxiv.com  

http://www.guildwars.com/
http://www.finalfantasyxiv.com/
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tradicionais, sendo financiados por grandes empresas do ramo e possuindo qualidade mais 

elevada que os jogos F2P (STUART, 2007). Por esse motivo, são geralmente preferidos no 

mercado americano, no qual a ideia de anuidade por serviço é mais aceita, e existe uma 

cultura de aquisição de jogos para consoles. No Brasil, o mercado MMORPG está saturado 

com jogos importados da Coréia do Sul e dos Estados Unidos, tendo fracassado as tentativas 

de desenvolvimento de MMORPG nacionais. 

3.2. Progressão 

Dentre os principais fatores de motivação dos jogadores em MMORPG encontra-se o 

desenvolvimento de seu personagem, tornando-o cada vez mais forte e adaptando suas 

habilidades para atingir a fase de end game. Para tanto, é típico encontrar em MMORPG 

mecanismos e sistemas de progressão de diversos tipos, sendo o mais comum o uso de pontos 

de experiência (MULLIGAN e PATROVSKY, 2003).  

Ao completar ações e interagir com o ambiente do jogo, o jogador recebe pontos, 

chamados de pontos de experiência ou simplesmente XP, que podem ser acumulados e usados 

para avançar o nível de seu personagem ao atingir um pré-requisito arbitrário. Ao avançar ao 

próximo nível, o personagem do jogador adquire novas habilidades e aumentos em seus 

atributos básicos, efetivamente tornando-se mais poderoso no contexto do jogo. 

Tradicionalmente, pontos de XP são obtidos ao matar monstros, ao utilizar habilidades de 

criação de itens, ao completar quests, ou ao participar de eventos promovidos pelo jogo 

(ACHTERBOSH, PIERCE e SIMMONS, 2008). O jogador utiliza então esses pontos de 

experiência como moeda para a compra de melhorias em seu personagem, seja de forma 

contínua - melhorando aspectos como força, agilidade ou resistência -, ou de forma discreta - 

pela compra de níveis de evolução pré-definidos que melhoram todos os aspectos do 

personagem. O ato de evoluir um personagem em passos discretos é conhecido como level up, 

conforme ilustrado na figura 3.2. 

Este conceito de progressão difere da visão tradicional de progressão em outros jogos. 

Enquanto o nível de um jogo diz respeito à sua divisão em fases ou etapas com crescente 

dificuldade, o nível de personagem introduzido pelos gêneros MMORPG, RPG e suas 

derivações, corresponde aos diferentes patamares na evolução do personagem jogador. Um 

jogo corrida, por exemplo, pode possuir diferentes circuitos e pistas (níveis de jogo), cada vez 

mais difíceis, enquanto em um jogo do tipo RPG o personagem jogador avança do nível 1 ao 
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nível 99 conforme adquire pontos de XP suficientes (níveis de personagem) e ganha acesso a 

áreas do jogo de maior dificuldade.   

 

 

Figura 3.2 – Level up no jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. A mensagem na parte 

central da tela indica ao jogador que este pode evoluir seu personagem. A barra no canto 

inferior representa o total de pontos de experiência coletados até o momento e o quantitativo 

necessário para o próximo level up. 

 

 De modo similar ao que é feito com pontos de experiência, é possível a definição de 

um mecanismo que controle os aspectos comportamentais de progressão do personagem. Tal 

mecanismo envolve a utilização de pontos de habilidade (skill points) para a compra de ações 

adicionais para o personagem - como ataques especiais ou magias -, assim como a melhoria 

de ações já obtidas. Em certos casos, pontos de habilidade podem estar diretamente atrelados 

aos pontos de experiência, de modo a garantir uma progressão balanceada entre ambos os 

aspectos. 

 É possível ainda controlar a progressão dos personagens utilizando equipamentos, 

itens valiosos, ou mesmo recompensas diretamente na moeda corrente. Equipamentos 

geralmente tornam o personagem mais poderoso sem afetar seus aspectos fundamentais. Desta 

forma, é possível ao jogador progredir ou regredir seu personagem pela aquisição direta de 

novos equipamentos, pela criação dos mesmos, ou pela troca com outros jogadores (GRAN e 
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REINEMO, 2008). A escolha de equipamento é, portanto, limitada ao poder aquisitivo do 

jogador, que tende a evoluir de acordo com seu progresso no jogo. Apesar desse controle 

natural, é comum a implementação de restrições no uso de equipamentos quanto ao nível de 

experiência exigido do personagem, de modo a evitar que jogadores de grande poder 

aquisitivo se distanciem muito dos outros jogadores.  

Enquanto progressão por ganho de pontos de XP e pontos de skill para level up é 

característica da fase early game, a aquisição de equipamentos ocorre ao longo de todo o jogo, 

tornando-se a principal forma de progressão no end game. Em outras palavras, pode-se 

considerar que uma vez atingido o nível máximo de experiência, o personagem adentra a fase 

de end game, na qual apenas pode progredir com ganho de equipamentos cada vez mais 

poderosos (quadro 3.1).  

Apesar de ser um dos principais fatores motivacionais do gênero, a taxa de progressão 

dos personagens jogadores em MMORPG é constante para todos os jogadores, independente 

de sua experiência, habilidades ou estratégias. Devido à natureza competitiva desses jogos, os 

jogadores com menor disponibilidade de tempo para evoluir seus personagens 

inevitavelmente possuirão desempenho inferior àqueles com ampla disponibilidade para jogar.  

Neste trabalho abordaremos uma forma de solucionar esse problema, permitindo que a 

experiência e habilidades individuais dos jogadores influenciem em sua capacidade de 

progredir mais rapidamente seus personagens jogadores. 

 

Quadro 3.1 – Formas de Progressão 

Fase Mecanismo Aquisição 

Early game apenas 
Pontos de Experiência 

Pontos de Skill 

Participação em quests 

Exploração 

Derrota de adversários 

Combate com outros jogadores (PvP) 

Participação em eventos 

Participação em raids e dungeons 

Early game e end game Equipamentos 

Compra e venda 

Derrota de adversários 

Troca com outros jogadores 

Participação em quests 

Participação em eventos 

Criação de itens 

Participação em raids e dungeons 
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3.3. Quests 

 Quests (ou missões) são os elementos base do gênero MMORPG, representando 

tarefas a serem realizadas pelo jogador em troca de recompensas e experiência para evolução 

de seu personagem (WALKER, 2007). Um MMORPG tradicional apresenta uma série de 

quests com níveis de dificuldade estáticos e crescentes, buscando abranger todos os possíveis 

perfis de jogadores. Na prática, o jogador acaba enfrentando períodos nos quais já efetuou as 

quests abaixo de seu nível, mas não possui experiência suficiente para concluir com sucesso 

as restantes.  

O que diferencia uma quest de um estágio ou fase em outros gêneros é que, apesar de 

apresentarem características semelhantes enquanto unidade atômica de experiência de jogo, 

quests são apresentadas aos jogadores em conjuntos, ficando eles livres para escolher a ordem 

de sua realização, ou mesmo se desejam realiza-las. Para MMORPG, esse fato traz um 

impacto grande no quesito de balanceamento de dificuldade, pois todas as quests disponíveis 

ao jogador em dado momento podem não se adequar à experiência atual de seu personagem. 

Esse estado intermediário, no qual o jogador permanece sem objetivo e é forçado a 

evoluir por conta própria de modo a prosseguir com o enredo do jogo, é conhecido como 

período de grind, sendo o principal responsável pela perda de entusiasmo e desmotivação que 

levam o jogador a parar de jogar (RAPTORAK, 2011). 

Trata-se de um problema com dois possíveis cenários de desbalanceamento, diga-se, o 

jogador pode estar acima ou abaixo do nível de dificuldade definido para uma quest em dado 

momento qualquer do jogo.  

Grande parte dos jogos comerciais escolhe ignorar o primeiro cenário, com o 

argumento de que caso o jogador deseje realizar uma quest estando acima de sua dificuldade 

poderá completá-la mais rapidamente. Ainda assim, espera-se que os jogadores não tenham 

interesse em realizar tal quest, dado que as recompensas oferecidas não serão mais de seu 

agrado. Algumas implementações de jogos simplesmente bloqueiam uma quest, quando o 

jogador está muito além de sua dificuldade, na tentativa de minimizar este problema, uma 

abordagem que pode ter impacto negativo na percepção de liberdade de ações do jogador 

dentro do jogo. 

A solução empregada para o segundo cenário consiste em definir critérios mínimos de 

experiência que o jogador deve atender antes de poder realizar uma quest, seja sob a forma de 
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uma limitação quanto ao nível de seu personagem ou quanto a seus equipamentos (conceito 

conhecido como item level ou gear gate). 

Cada quest compõe, dessa forma, um cenário específico com objetivos, ações, 

artefatos e recompensas que pode ser interpretado como uma instância de jogo independente e 

bem definida (OLIVEIRA e MASSAROLO, 2010), estando a chave para balanceamento de 

dificuldade em MMORPG nessa propriedade. Adotando uma visão dos parâmetros 

ambientais, que caracterizam os elementos do jogo, centrada no conceito de quest como 

experiência atômica, podemos simplificar o problema de ajuste de dificuldade em MMORPG 

ao problema de ajuste de dificuldade em quests. Essa abordagem centrada em quests constitui 

a fundação da solução descrita apresentada em detalhe no capítulo 4 deste trabalho. 

3.4. Dificuldade 

Os jogos do gênero MMORPG encontrados hoje no mercado fazem uso da abordagem 

tradicional de balanceamento de dificuldade introduzida no capítulo 2, embora apresentem 

algumas propriedades específicas que tornam este processo simultaneamente mais simples de 

ser implementado e menos eficaz que em outros jogos. 

 Dois fatores contribuem para simplificar o processo de ajuste: dados estatísticos em 

tempo real e atualizações automáticas. A persistência do mundo virtual, característica dos 

MMORPG, reflete uma necessidade de o jogador estar constantemente online e conectado aos 

servidores do jogo, que são responsáveis por toda a lógica de processamento de ações e 

efeitos – modelo representativo de uma arquitetura cliente-servidor com o cliente responsável 

apenas por registrar as ações do jogador, enviá-las ao servidor, e apresentar os gráficos do 

jogo (ASSIOTIS e VELIN, 2006). Dessa forma, os desenvolvedores possuem acesso em 

tempo real a diversas estatísticas que auxiliam no ajuste dos parâmetros ambientais, tais como 

o percentual de jogadores que completaram uma dada quest, que foram derrotados por um tipo 

de inimigo e o número médio de tentativas para vencer um desafio (SONG e JO, 2007). Uma 

vez determinados os ajustes a serem feitos, o jogo pode ser imediatamente atualizado com as 

correções desenvolvidas por meio do mecanismo de atualização automática, outra 

consequência da persistência em MMORPG. 

 Apesar disso, outra característica dos MMORPG é determinante no nível de sucesso 

que essa abordagem pode obter. Trata-se da propriedade de ambiente compartilhado, que tem 

por consequência o fato de que um elemento qualquer do jogo pode ser ajustado apenas para 

todos os jogadores simultaneamente, e nunca de forma seletiva. Ora, conforme discutido na 



40 

  

 

primeira seção deste capítulo, não é possível atingir um balanceamento de dificuldade único 

que atenda ao número massivo de jogadores dos MMORPG. O problema é ainda mais grave, 

pois, da mesma forma, impede que sejam oferecidos diferentes níveis de dificuldade estáticos 

aos jogadores (o que serviria para minimizar o impacto do desbalanceamento), salvo situações 

específicas de alguns jogos, como veremos a seguir. Apresentamos no capítulo 4 a abordagem 

que empregaremos para tratar esse tipo de conflito. 

Uma das ressalvas a essa regra é o jogo World of Warcraft, que apresenta a opção de 

os jogadores escolherem o nível de dificuldade associado a raids e dungeons. Tanto raids 

quanto dungeons são eventos que envolvem equipes de jogadores de forma colaborativa, e 

trazem recompensa de equipamentos quando completados, sendo característicos da fase de 

end game (RETTEBERG, 2008). 

Um evento de raid ocorre em um local isolado, a exemplo de um castelo ou vilarejo, 

em que são dispostos múltiplos inimigos, dentre os quais alguns especiais chamados de chefes 

(bosses), cuja derrota é condição de sucesso para a equipe de jogadores. Cada chefe possui 

habilidades bastante distintas, que impõem tanto desafios de habilidade pessoal quanto de 

coordenação entre os membros da equipe. Vencer um chefe demanda, frequentemente, 

múltiplas tentativas e o estudo de suas fraquezas e habilidades. No entanto, matar um chefe 

proporciona como recompensa equipamentos que não podem ser obtidos de outra forma, 

sendo a principal motivação dos jogadores de World of Warcraft no end game.  

Os eventos de dungeon se diferenciam de raids em apenas dois aspectos: enquanto as 

equipes de jogadores em raids são formadas por 10 a 25 jogadores, dungeons permitem 

apenas 5; e os desafios e recompensas de dungeons são de menor nível que aqueles 

encontrados em raids, de forma que dungeons servem para equipar minimamente os 

jogadores, para que esses possam enfrentar o desafio das raids.  

Tanto raids quanto dungeons são implementados em World of Warcraft por meio de 

ambientes instanciados, partes do mundo do jogo na qual somente os jogadores das equipes 

participantes podem adentrar. É essa característica que permite a personalização do desafio e 

das recompensas para cada equipe, e também que este conteúdo seja revisitado múltiplas 

vezes sem afetar o mundo compartilhado com os outros jogadores. O jogo World of Warcraft 

apresenta seis níveis possíveis de dificuldade para raids e dungeons: 

 

 Raid Finder: este nível de dificuldade apresenta as piores recompensas, mas simplifica o 

processo de formação das equipes de raid, por permitir que o próprio jogo escolha os 25 
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jogadores participantes (dentre os inscritos em uma fila de espera) para formar equipes 

balanceadas. O mecanismo responsável por esse ajuste é conhecido como Raid Finder. 

 Flex: este segundo nível de dificuldade possui recompensas um pouco melhores que o 

nível anterior, mas requer que os jogadores se organizem previamente em equipes de 10 a 

25 jogadores. Apesar disso, a dificuldade da raid é ajustada automaticamente de acordo 

com o número de integrantes na equipe. A partir do modo Flex, os jogadores têm de se 

conhecer antes para formarem as equipes, contrariamente ao modo Raid Finder, em que os 

grupos são formados automaticamente. A razão para isso é que a dificuldade dos desafios 

vai ficando cada vez maior, o que demanda maior entrosamento e comunicação da equipe.  

 Normal: o terceiro nível de dificuldade possui novamente recompensas superiores às do 

nível anterior, mas requer que os jogadores se organizem previamente em grupos com 

exatamente 10 ou 25 participantes, não permitindo flexibilidade no número de integrantes 

de cada equipe.  

 Heroico: o nível de dificuldade aumenta ainda mais com a inclusão de desafios maiores, 

caracterizados por inimigos mais poderosos ou com habilidades diferenciadas. As equipes 

necessitam novamente de um número exato de participantes (10 ou 25 jogadores) cujo 

entrosamento é crucial para a superação dos desafios.  

 

De interesse particular no contexto do nosso problema são as raids no modo Flex, 

modalidade na qual a dificuldade é automaticamente balanceada conforme o número de 

jogadores participantes da equipe. Para obter esse efeito, o jogo influencia apenas alguns dos 

parâmetros que determinam a dificuldade de um combate (tais como resistência, poder de 

ataque e habilidades dos adversários). Cabe salientar, entretanto, que, apesar de prever estes 

mecanismos de personalização da dificuldade para raids e dungeons, o jogo World of 

Warcraft não permite adaptações da dificuldade em quests, que são o elemento-chave na 

progressão dos personagens durante o early game. 

Outro jogo que apresenta mecanismos de ajuste interessantes é o recente Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Assim como em World of Warcraft, esse jogo apresenta uma 

ferramenta para a formação automática de equipes, mas tal ferramenta não está atrelada ao 

nível de dificuldade dos desafios. Em Final Fantasy XIV: A Realm Reborn é possível 

encontrar dois tipos diferentes de quests caracterizadas por mecanismos de balanceamento 

dinâmico de dificuldade na fase de early game.  
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O primeiro deles é conhecido pelo acrônimo FATE (Full Active Time Event) e 

corresponde a eventos dinâmicos que surgem no mundo do jogo periodicamente e envolvem 

todos os jogadores em sua proximidade de forma colaborativa, sem um limite quanto ao 

número de participantes. Independente de estarem participando em grupos ou sozinhos, todos 

os jogadores enfrentam o mesmo desafio comum, e recebem recompensas dependendo de sua 

contribuição. Um exemplo típico de FATE é o surgimento de um inimigo chefe que deve ser 

derrotado por todos dentro de um tempo limite. Cada FATE possui um nível de personagem 

máximo, e caso algum participante ultrapasse esse limite terá os atributos e habilidades de seu 

personagem temporariamente ajustados por um processo conhecido como level sync até o 

nível permitido pelo evento. Um personagem de nível 30, por exemplo, estaria 

temporariamente limitado às habilidades de um personagem de nível 15 enquanto participar 

de um FATE de nível 15.  

O segundo mecanismo de dificuldade diferenciado do jogo Final  

Fantasy XIV: A Realm Reborn diz respeito a quests denominadas levequests, que permitem ao 

jogador aplicar modificadores (valores entre -7 e +7) sobre o nível de dificuldade da quest, 

antes de aceitá-la. Isto somente é possível uma vez que todos os elementos de uma levequest 

são instanciados para cada jogador, de modo que somente ele os enxerga. Ao aplicar 

modificadores sobre o nível de uma levequest, o mecanismo de ajuste altera a valoração de 

alguns parâmetros pré-definidos da quest para torná-la mais fácil ou mais difícil, e modifica 

suas recompensas de acordo. Uma levequest poderia, por exemplo, requerer que o jogador 

derrote um inimigo específico de nível 10, mas ele poderia escolher um desafio mais fácil 

(reduzindo o nível do inimigo até 3), ou mais difícil (aumentando o nível do inimigo até 17). 

Quando iniciada a quest, o inimigo existe apenas para o jogador, não podendo ser atacado por 

outros jogadores atravessando a mesma região do mundo. 

Conforme discutido, há uma forte tendência dos jogos recentes de incorporar 

elementos de escolha de dificuldade ou mesmo de balanceamento dinâmico para prover 

experiências mais personalizadas.  

3.5. Desafios 

Tendo identificado o nosso problema de personalizar a experiência em MMORPG, nos 

cabe identificar o porquê dele não ter sido adequadamente tratado na gama de jogos lançados 

anualmente, apesar de diversos jogos apresentam mecânicas de jogabilidade que remetem ao 

problema em questão sem abordá-lo de frente. Nesse sentido, podemos identificar uma série 
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de limitações que impedem a elaboração de uma solução abrangente e eficiente para todos os 

casos. 

 O primeiro desafio diz respeito ao aspecto de ambiente persistente dos MMORPG. Por 

atenderem a um número massivo de jogadores simultâneos que interagem com os mesmos 

elementos de um ambiente virtual, qualquer alteração em um elemento do ambiente impacta 

diretamente na experiência de todos os jogadores (ASSIOTIS e VELIN, 2006). Essa limitação 

impede que sejam feitos ajustes considerando apenas um único jogador, algo que, como 

vimos, é essencial para qualquer resolução satisfatória ao problema de balanceamento. Um 

exemplo de conflito deste tipo ocorre quando dois jogadores estão atacando um mesmo 

inimigo ao mesmo tempo. Quando ajustamos o inimigo para um dos jogadores, deixando-o 

mais forte, estamos automaticamente alterando a experiência do outro jogador, que pode não 

ter capacidade suficiente para enfrentar este novo inimigo. 

A solução de ambientes instanciados empregada nas raids e dungeons do jogo World 

of Warcraft resolve apenas parte do problema, pois isola o jogador ou um grupo de jogadores 

em uma área inacessível, excluindo o elemento de socialização e confronto com outros 

jogadores, aspecto fundamental da experiência nos MMORPG (BARTLE, 2004). Além disso, 

o uso de instâncias de jogo introduz complexidade adicional aos servidores, que devem 

manter o estado de um número muito maior de elementos. 

 Uma segunda limitação diz respeito à delimitação da experiência de jogo, 

tradicionalmente feita por fases ou estágios contíguos com desafios e recompensas pré-

definidos (ADAMS, 2012). O gênero MMORPG apresenta apenas um conjunto de missões, 

cada qual com seus desafios e recompensas, que podem ser realizadas a qualquer momento 

pelo jogador. Fica evidente que caso não sejam realizadas no momento específico para as 

quais foram elaboradas, essas missões não apresentarão o correto equilíbrio entre desafio e 

recompensas. 

 Finalmente, uma consequência da complexidade e riqueza de detalhes dos MMORPG 

é a dificuldade em determinar os elementos a serem ajustados para efetuar o balanceamento 

desejado. Uma vez identificada a necessidade de ajuste a um desafio, que elementos deverão 

ser alterados para atingir o equilíbrio correto para uma situação específica? Estes são apenas 

alguns dos desafios que evidenciam a complexidade do problema proposto e justificam o 

estado atual de evolução dos jogos no gênero MMORPG.  
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3.6. Requisitos 

Podemos definir critérios de aceitação que uma eventual solução deva incorporar para 

atender ao problema proposto e superar os desafios identificados na seção anterior, sob a 

forma de requisitos de desempenho e requisitos de balanceamento. De grande importância são 

os requisitos de balanceamento, pois eles são intrínsecos à experiência do jogo, e estão 

fortemente ligados às questões identificadas anteriormente. Os requisitos de desempenho, por 

outro lado, servem apenas como guia para facilitar a implementação prática das soluções 

propostas de forma comercialmente viável. Os quadros 3.2 e 3.3 apresentam os requisitos 

selecionados para ambas as categorias. 

 

Quadro 3.2 – Requisitos de Balanceamento 

Identificador Requisito de Balanceamento 

RB01 A solução deve se adequar, com simples adaptações, a todos os jogos do gênero MMORPG. 

RB02 
A solução deve permitir que jogadores enfrentem desafios alinhados a sua experiência 

individual, suas habilidades e estratégias. 

RB03 A solução deve identificar os elementos possíveis de serem ajustados para cada desafio. 

RB04 A solução deve permitir diferentes taxas de progressão e evolução para cada jogador. 

RB05 
A solução deve tratar eventuais conflitos de balanceamento entre jogadores e elementos 

compartilhados no ambiente virtual do jogo. 

 

Quadro 3.3 – Requisitos de Desempenho 

Identificador Requisito de Desempenho 

RD01 
A solução não pode requerer extensão significativa dos recursos alocados para o balanceamento 

de dificuldade conforme tradicionalmente tratado no gênero. 

RD02 A solução deve ser escalável ao número de jogadores. 

RD03 A solução deve apresentar interfaces padronizadas para os diferentes jogos do gênero. 

3.7. Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos o problema de progressão individualizada às experiências 

e habilidades de cada jogador de modo a aumentar seu grau de engajamento em jogos 

MMORPG. Foram discutidos os aspectos que levaram ao surgimento do problema, e 

decorrem fundamentalmente do gênero de jogo em questão, assim como as motivações das 

partes interessadas no sucesso de um jogo. Introduziu-se o gênero MMORPG, seus aspectos 

de progressão e a noção de quest como unidade atômica de jogo. 
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Constatou-se que é difícil a elaboração de uma solução completa, mas que diversas 

soluções parciais existem em jogos do mercado, cada qual atacando certos aspectos do 

problema em questão.  Finalmente, foram levantados os requisitos determinantes dos fatores 

críticos para o sucesso de uma solução qualquer atacando o problema de progressão 

individualizada em MMORPG. 
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PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Reality is broken. Game designers can fix it. 

— JANE MCGONIGAL (Prefácio de Reality is Broken) 

Neste capítulo é apresentada a solução desenvolvida para resolver o problema de 

progressão individualizada em MMORPG. São primeiramente discutidos os conceitos de tal 

solução no contexto dos requisitos identificados no capítulo 3, seguido da abordagem 

metodológica empregada e dos resultados esperados de cada etapa de sua construção. 

4.1. Conceito 

Conforme detalhado no capítulo 3 desta dissertação, o problema de progressão 

individualizada para ampliar o engajamento com jogos do gênero MMORPG é complexo por 

uma série de fatores, que vão desde a dificuldade de balancear desafios e recompensas para 

um número muito grande de jogadores, a aspectos práticos de como identificar os elementos a 

serem ajustados para obter o nível de dificuldade desejado. 

Buscamos permitir que um jogador experiente, com bons equipamentos, ou que joga 

em grupo, possa escolher realizar quests em um nível mais difícil para progredir mais 

rapidamente na fase early game; enquanto um jogador menos experiente, com menos 

equipamentos, ou jogando sozinho, possa preferir participar de quests em um nível mais fácil 

para progredir com mais segurança, embora mais lentamente. 

A solução aqui proposta retoma a ideia de quest como elemento atômico e 

fundamental dos MMORPG, e busca representar todos os parâmetros que caracterizam 

dificuldade em termos de categorias de quests. Dessa forma, alteramos o escopo de ajustar 

individualmente dificuldade e recompensas visando uma progressão individualizada para cada 

jogador ao problema de ajustar classes de quests, com escopo reduzido e bem definido.  São 

exemplos deste tipo de parâmetro em uma quest a quantidade de inimigos, sua força, suas 

habilidades e sua resistência.  

Um questionamento pode ser feito neste ponto sobre a necessidade de se definir 

mecanismos de balanceamento dinâmico que automaticamente adaptem as instâncias de 

quests a cada jogador, eliminando a necessidade de níveis de dificuldade pré-estabelecidos 

que o jogador deve escolher antes de iniciar a quest. Apesar de tais mecanismos apresentarem 
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uma gama de benefícios, é possível argumentar que fornecer a opção de diferentes níveis de 

dificuldade específicos para cada quest (abordagem de balanceamento tradicional) é suficiente 

para controlar a taxa de progressão dos jogadores dentro do jogo (requisito de solução RB02).  

A figura 4.1 ilustra esse princípio, segundo o qual as opções de dificuldade do jogador 

para cada quest consecutiva determinam sua velocidade de progressão. 

 

 

Figura 4.1 – Diferentes taxas de progressão entre jogadores. O jogador A, realiza uma quest 

difícil em [t1, t2], seguida de uma quest intermediária em [t5, t7]. O jogador B realiza três 

quests fáceis nos intervalos de tempo [t1, t3], [t4, t6] e [t6, t8]. 

 

 Nesse exemplo, o jogador A avança mais rapidamente no jogo, apesar de necessitar de 

apenas 2/3 do tempo gasto pelo jogador B, por escolher sempre realizar quests com níveis de 

dificuldade superiores (requisito de solução RB04). 

4.2. Abordagem 

Na nossa visão centrada em quests, todos os elementos do jogo (a exemplo de 

inimigos, aliados, baús de tesouro, armadilhas e itens) estão diretamente associados a uma ou 

mais quests. Os parâmetros de dificuldade correspondem às variáveis que podem ser alteradas 

envolvendo esses elementos para tornar a quest mais fácil ou mais difícil. Pode-se, por 

exemplo, aumentar a quantidade (um parâmetro) de adversários (um elemento) em uma quest 

para torna-la mais desafiadora. 

A figura 4.2 apresenta a diferença de como os elementos de um MMORPG são 

tradicionalmente enxergados de forma independente, quando têm seu papel no jogo definido 

pelo game designer (figura 4.2: a), para com nossa visão centrada em quests. Para a nossa 
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visão, todos os elementos estão associados a uma ou mais quests (figura 4.2: b), sendo os 

parâmetros de dificuldade as formas com que estes elementos podem ser influenciados. Dessa 

forma, uma vez identificados os parâmetros de dificuldade de cada tipo de quests, basta alterar 

seus valores para tornar uma quest mais fácil ou mais difícil (requisito de solução RB03).  

 
 

 
 

 

 

 

(a) Visão tradicional (b) Visão centrada em quests (c) Exemplo de elementos 

Figura 4.2 – Comparação entre a visão tradicional dos elementos do jogo e nossa visão 

centrada em quests. Os adversários, armadilhas, baús e outros elementos são enxergados como 

fazendo parte de uma ou mais quests. 

 

 Apenas ajustar os parâmetros de quests para alterar sua dificuldade não resolve, 

entretanto, o empecilho discutido no capítulo 3 de que qualquer ajuste de parâmetro irá afetar 

todos os jogadores de uma vez. Se alterarmos a resistência (parâmetro) de um inimigo 

(elemento), por exemplo, todos os jogadores que interagem com este inimigo serão afetados 

da mesma forma, o que foge do nosso objetivo de prover uma experiência individualizada a 

cada jogador. Outro exemplo desse tipo de conflito está representado na figura 4.2 (b), e 

ocorre quando um mesmo elemento está associado a mais de uma quest. Um adversário, por 

exemplo, pode ser simultaneamente o objetivo de uma quest e o ajudante de inimigos mais 

poderosos em outra. Esses conflitos de balanceamento são apenas alguns exemplos das 

situações para as quais nossa solução deve prever mecanismos de resolução (requisito de 

solução RB05). 

 Mas como identificar os parâmetros de dificuldade para todas as quests existentes nos 

diversos jogos MMORPG? Na nossa abordagem buscamos classificar as quests em categorias 

distintas com parâmetros semelhantes. Em uma quest de coleta, na qual o jogador deve colher 

certo número de flores, por exemplo, a dificuldade pode ser aumentada com a introdução de 

inimigos no caminho do jogador ou ainda aumentando a quantidade de flores necessárias. 

Quest A 

Quest B 

Quest C 

Adversário 

Armadilha 

Baú de Tesouro 
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Entretanto, não teria nenhum efeito neste caso alterar o poder de ataque das flores, visto que 

as mesmas não atacam o jogador.  

Uma solução para balanceamento de dificuldade em quests envolve em primeiro lugar, 

portanto, uma etapa de identificação de todas as categorias possíveis de quest com conjuntos 

de parâmetros de dificuldade relacionados, seguida de uma segunda etapa para identificação 

dos parâmetros no escopo de cada categoria, e de uma terceira etapa na definição de 

mecanismos para resolver conflitos de balanceamento (sejam estes entre as diferentes classes 

de quests, ou entre jogadores diferentes interagindo com os mesmos elementos). 

Este trabalho segue a metodologia definida por Baily e Katchabaw (2005), segundo a 

qual é de importância crítica reconhecer que ajustes podem ser feitos ao ambiente e aos 

personagens não jogadores, bem como quando e como estes podem ser efetuados. Os autores 

identificam desta forma três etapas principais, enumeradas a seguir na elaboração de uma 

solução para balanceamento de dificuldade: 

 

1. Determinação dos parâmetros de balanceamento. 

2. Definição do mecanismo de identificação de desbalanceamento. 

3. Definição do mecanismo de balanceamento. 

 

No contexto da nossa solução, a primeira etapa corresponde ao processo de 

determinação das classes de quests, seus elementos e seus parâmetros de dificuldade, sendo 

apresentada no capítulo 5. 

Conforme demonstrado na seção anterior, nossa solução pode deixar a identificação de 

desbalanceamento a cargo dos próprios jogadores, que deverão identificar o nível preferido de 

dificuldade antes de iniciar uma nova quest. Essa escolha visa simplesmente reduzir o escopo 

do problema, ficando em aberto a possibilidade de empregar mecanismos de identificação 

automáticos para um trabalho futuro, e corresponde à segunda etapa da metodologia de Baily 

e Katchabaw (2005).  

O mecanismo de balanceamento escolhido para atender à terceira etapa é constituído 

pela simples troca dos valores associados aos elementos que terão dificuldade ajustada, algo 

somente possível devido à natureza fortemente parametrizada dos MMORPG. Para nossa 

solução, entretanto, devem existir mecanismos específicos para tratar situações de conflito, 

sendo eles tratados mais detalhadamente no capítulo 8. 
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De modo a facilitar a continuidade de pesquisas além do escopo da solução 

desenvolvida adicionamos uma quarta etapa à metodologia de Bailey e Katchabaw (2005) 

para a construção de uma ferramenta que auxilie na criação de quests segundo o modelo 

paramétrico criado e defina um padrão para sua representação. Tal ferramenta torna possível a 

implementação de mecanismos de identificação de desbalanceamento, aplicação de 

balanceamento e resolução de conflitos que abstraiam detalhes específicos de cada instância 

de jogo.  

4.3. Resultados Esperados 

O quadro 4.1 apresenta os resultados esperados e os artefatos a serem desenvolvidos 

durante cada etapa de construção da solução, assim como sua correspondência com os 

requisitos identificados na definição do problema (capítulo 3).  

 

Quadro 4.1 – Resultados Esperados da Solução 

Capítulo Etapa Resultado Requisitos 

5 
Classificação e 

Parametrização de Quests 

Modelo categorias de quests fundamentado em 

diferenças de parâmetros de dificuldade. 

RB01 

RB03 

6 Construção da Ferramenta 

Ferramenta de apoio à criação e gerenciamento de 

quests no modelo proposto e padrão unificado para 

representação de quests. 

RD01 

RD02 

RD03 

7 
Identificação e Resolução 

de Conflitos 

Identificação dos cenários possíveis de conflitos e 

proposta de abordagens abstratas e abrangentes de 

resolução. 

RB02 

RB04 

RB05 

4.4. Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta de solução para o problema de progressão 

individualizada em MMORPG, a metodologia a ser empregada para seu desenvolvimento e os 

resultados esperados de cada etapa. No próximo capítulo será detalhada a etapa de construção 

do modelo de classificação de quests, incluindo a abordagem empregada e os resultados 

atingidos. 
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CLASSIFICAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE QUESTS 

Science is the systematic classification of experience. 

— GEORGE HENRY LEWES 

Neste capítulo é apresentado um novo modelo de classificação e representação de 

quests em MMORPG com base na análise de múltiplos jogos e esquemas de classificação 

existentes na literatura. Apresentamos nossa abordagem de análise para a identificação dos 

parâmetros de cada classe, assim como as fontes de coleta e os resultados da iteração sobre 

diversos conjuntos de teste. Por fim, tratamos de cada categoria de forma detalhada, 

identificando o conjunto de parâmetros resultado de nossa análise, suas características de 

balanceamento, alguns exemplos ilustrativos. 

5.1. Classificação de Quests 

Conforme discutido nos capítulos anteriores, a dificuldade em um MMORPG é 

definida por uma série de parâmetros que representam como os diferentes elementos do jogo 

interagem com o jogador ao longo de sua progressão. Mas como fazer para determinar os 

parâmetros que podem ser alterados em uma quest específica? À primeira vista trata-se de um 

problema sem solução, visto que todas as quests envolvem elementos distintos umas das 

outras em razão de sua própria natureza enquanto peça chave para avanço da narrativa. Fica 

claro, entretanto, com a análise da literatura e jogos do gênero, que existem classificações 

fundamentadas em diferentes aspectos de quests, sejam estes atrelados à sua função no enredo 

ou à mecânica de jogo. 

Utilizando-se como base das classificações desenvolvidas em torno dos diferentes 

aspectos presentes na literatura é possível definir uma classificação que nos permita dividir o 

conjunto de quests pelos elementos de jogo e parâmetros envolvidos no ajuste de sua 

dificuldade. Tal classificação possibilita a definição de mecanismos de balanceamento que se 

apliquem especificamente a cada categoria identificada. 

5.1.1. Classificações Existentes 

Apesar de não existirem muitos trabalhos na literatura de classificação e análise de 

quests diretamente relacionados a aspectos de dificuldade, duas linhas de pesquisa se 
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destacam como relevantes na construção de nossa classificação e metodologia de revisão 

sistemática de quests. A primeira delas diz respeito à geração procedural de quests, cujo 

objetivo principal é a eliminação do papel de quest designer no processo de construção do 

jogo, permitindo um número ilimitado de quests geradas sob demanda conforme o jogo se 

desenrola. Trabalhos dessa linha, tais como aqueles realizados por Doran e Parberry (2010, 

2011) possuem foco maior na construção lógica dos elementos que compõem a narrativa de 

uma quest, e não em seus aspectos de dificuldade, cuja determinação depende ainda do quest 

designer. 

A classificação proposta por Doran e Parberry (2010, 2011) toma como base a 

motivação dos personagens não jogadores (non-player characters - NPC), ao propor quests 

aos jogadores, e descreve uma gramática para elaboração procedural de quests com base nesta 

classificação. Neste estudo, 750 quests de diversos jogos foram analisadas e reconstruídas 

como regras de produção da gramática desenvolvida. Esta classificação, no que diz respeito às 

necessidades deste trabalho, apresenta ampla cobertura do domínio de quests, mas provê 

separações de categoria que não impactam no problema de parametrização. Como exemplo 

desse fato, as quests do tipo Check on NPC, e Interview NPC consideradas distintas pelos 

autores, foram identificadas como envolvendo as mesmas variáveis de ambiente (descritas em 

mais detalhes nas seções a seguir) após a etapa inicial de identificação de parâmetros. 

A segunda linha de pesquisa identificada provém dos domínios de interação humano-

computador e avaliação de usabilidade, possuindo enfoque maior nos aspectos de interação do 

jogador e seu personagem com os elementos ambientais e comportamentais do ambiente 

virtual. Classificações nesta linha, tais como os trabalhos de Pita et al. (2007), possuem maior 

embasamento em aspectos de dificuldade por considerarem diretamente o impacto da 

interação com os elementos do jogo característicos da relação de dificuldade, tais como 

adversários, objetos de cenário e itens.   

Em seu trabalho, Pita et al. (2007) propõem uma classificação fundamentada na 

interação entre objetos do mundo virtual, segundo a qual um objeto representa um 

personagem jogador, um personagem não jogador, ou um item. Nesse contexto, uma quest é 

um processo que envolve N objetos de entrada e M objetos de saída. Um exemplo disto pode 

ser visto na quest do tipo Kill, que consiste em uma função com dois objetos de entrada - o 

personagem jogador e um personagem não jogador - e um objeto de saída - o personagem 

jogador. 
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5.1.2. Classificação Proposta 

Apesar de servirem como base à nossa abordagem, as classificações citadas não 

satisfazem ao propósito deste trabalho, uma vez que não foram concebidas com foco em 

dificuldade e não ajudam na identificação dos parâmetros de cada classe de quests. Faz-se 

necessário, portanto, construir uma nova estrutura de classificação para agrupamento de 

quests que compartilham os mesmos parâmetros de dificuldade. 

A classificação resultante, apresentada no quadro comparativo 5.1, foi construída com 

base nos de trabalhos citados em conjunto com a classificação não oficial disponível em 

WowWiki (WIKIA, 2008) e WoWHead (WOWHEAD, 2008) para o jogo World of Warcraft, e 

refinada ao longo do processo de identificação de parâmetros apresentado a seguir, sendo 

composta por onze categorias distintas. Quests de diferentes categorias podem ainda ser 

combinadas para formar quests compostas, e observa-se também que algumas quests não se 

enquadram em nenhuma categoria específica, por terem sua dificuldade atrelada a uma 

mecânica de jogo que foge das características do gênero. São exemplos deste caso as quests 

de veículos do jogo World of Warcraft, cuja dificuldade é resultado direto do esquema de 

controle do veículo, e não de parâmetros de dificuldade que podem ser manipulados. 

A classificação proposta possui, dessa forma, embasamento forte nos aspectos de 

dificuldade que caracterizam cada quest, o que resulta em uma estrutura de classes bastante 

semelhante à do jogo de World of Warcraft.  

A razão da escolha de World of Warcraft em detrimento a outros jogos para a 

construção da classificação inicial remete a uma falta de documentação oficial ou extraoficial 

de quests para outros produtos comerciais. Tal carência não impactou na estrutura de 

classificação final, uma vez que a mesma foi ajustada ao longo do processo de parametrização 

das quests descrito nas próximas seções. 

O jogo World of Warcraft possui diversos bancos de dados on-line abrangentes, assim 

como múltiplas fontes de informações adicionais sobre cada quest e estatísticas detalhadas dos 

elementos que compõem o jogo. 

Para a classificação proposta, no entanto, essa escolha tem pouco impacto sobre o 

modelo resultante, devido à universalidade do gênero MMORPG, que não permite grande 

diversidade no que diz respeito à sua abordagem de quests, mas apenas na forma como estas 

são agrupadas e o propósito de cada classificação, conforme apontado pelos trabalhos citados 

(DORAN e PARBERRY, 2011). Um exemplo disso é a classificação não oficial proposta no 
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portal colaborativo XIVWiki (XIVWIKI, 2013) para o jogo Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn, que classifica suas quests segundo sua linha de narrativa entre quests do cenário 

principal (Main Scenario Quests), quests opcionais (Side Quests e Levees) e quests de 

profissão (Job and Class Quests). 

 

Quadro 5.1 – Comparação da Classificação Proposta com os Trabalhos de Referência 

WowWiki (Pita et al., 2007) (Doran e Parberry, 2010) Classificação Proposta 

Kill Kill 

Kill pests 
Caça 

Kill enemies 

Attack enemy 

Assassinato Revenge, Justice 

Capture Criminal 

Loot Steal 

Steal stuff 

Saque 
Steal supplies 

Steal valuables for resale 

Recover lost/stolen item 

Loot Container Retrieve 

Obtain rare items 

Coleta 
Obtain luxuries 

Gather raw materials 

Obtain training materials 

Explore 

Discover 

Visit a dangerous place 
Exploração 

Spy 

Make 

Use existing tools 

Interação (Item) 

Assemble repair 

Treat or repair 

Make valuables for resale 

Assemble tool for new skill 

Interact 

Research a skill 

Interação (NPC) 

Practice combat 

Practice skill 

Check on NPC 

Interview NPC 

Deliver 

Deliver item for study 

Entrega Deliver supplies 

Trade for supplies 

Escort 
Guard Entity Defesa 

Attack threatening entities Escolta 

Unique 

Create Diversion 

Interação (Cenário) Assemble fortification 

Rescue captured NPC 



55 

 

 

5.2. Parametrização de Quests 

A identificação dos parâmetros manipulados por cada classe de quests é uma etapa 

essencial no processo de balanceamento de dificuldade, uma vez que dada instância de quest 

nada mais é do que uma variante do modelo de sua classe com variação em número, valor e 

significado dos parâmetros por ela manipulados. Dessa forma, uma quest pode ser 

representada em nível de sua dificuldade como os valores para o conjunto de parâmetros de 

que compõem sua classe. Faz-se necessário, portanto, a definição clara do conjunto de 

parâmetros de cada classe enquanto padrão de referência para suas variantes.  

5.2.1. Abordagem 

Para determinar os parâmetros de dificuldade de cada categoria de quest identificada 

no capítulo anterior, foram utilizadas amostras de quests dos jogos World of Warcraft e Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn em duas etapas distintas de treinamento e validação. O jogo 

World of Warcraft foi selecionado para a etapa inicial de teste e treinamento devido à sua 

representatividade no mercado, tempo de vida, e grande quantidade de informações 

estruturadas disponíveis na internet.  

O jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn foi selecionado para a etapa de validação 

por ser um exemplo de jogo moderno (lançado oficialmente em 2013), com características 

únicas no contexto de balanceamento de dificuldade. 

5.2.2. Treinamento e Testes 

Inicialmente foram analisadas 340 quests do total de 9.850 quests encontradas no 

banco de dados online WowHead (WOWHEAD, 2008) para o jogo World of Warcraft. O 

resultado da análise foi então progressivamente registrado e utilizado para ajustar a 

classificação proposta e a estrutura paramétrica de cada classe. 

De modo a validar a abrangência do modelo desenvolvido, preparou-se ainda um 

conjunto de teste composto por 280 quests, por sua vez subdividido em oito conjuntos de 35 

quests cada. Cada conjunto foi então analisado quanto sua adequação ao modelo paramétrico 

construído até o momento, sendo registrado o percentual de quests do conjunto não 

representável segundo o modelo atual, e o conjunto em seguida atualizado para atender à 

necessidade identificada. Trata-se de um processo semelhante ao empregado em algoritmos de 
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aprendizagem de máquina, embora executado de forma analítica, que permite observar o 

decaimento no percentual de erro de classificação (MITCHELL, 1997) conforme mais quests 

são incorporadas ao modelo construído. O conjunto final de 620 amostras corresponde a 

6,29% da população total do banco de dados. 

Para a análise de cada quest foram utilizados os dados de WowHead complementados 

com comentários do fórum oficial de World of Warcraft e guias disponíveis para cada quest 

em sites especializados, sempre que necessário, para uma melhor compreensão da mecânica 

envolvida. Sempre que detalhes pertinentes não puderam ser encontrados, todas as alternativas 

possíveis foram inferidas e analisadas separadamente. Tal abordagem é justificável, pois os 

parâmetros adicionais resultantes das inferências não interferem com os anteriormente 

identificados, mas apenas expandem a capacidade de representação de cada classe de quests. 

As quests que compõem os conjuntos citados anteriormente foram escolhidas com 

probabilidade uniforme no conjunto de quests disponíveis em WowHead, usando-se de 

gerador aleatório sobre os identificadores únicos de cada quest na referida fonte. Em alguns 

casos excepcionais foram selecionadas quests com informações obsoletas (devido a uma 

atualização do jogo) ou indisponíveis durante este processo de determinação dos conjuntos. 

Nesses casos as quests foram descartadas e novas instâncias selecionadas em seu lugar pelo 

mesmo mecanismo. A metodologia completa para análise das quests na etapa de treinamento 

e testes encontra-se ilustrada diagrama da figura 5.1. 

5.2.3. Validação 

Para a etapa de validação foram construídos três conjuntos de 35 amostras do jogo 

Final Fantasy XIV coletadas do portal de jogos IGN de forma aleatória, semelhante ao 

processo empregado na primeira etapa. Ao término da análise de cada conjunto, este foi 

similarmente incorporado ao modelo de classificação. 

Por se tratar de um produto lançado em 2013, o jogo Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn não apresenta a mesma riqueza de informações disponíveis em bancos de dados 

abertos que um jogo estabelecido comercialmente como World of Warcraft. Dessa forma foi 

necessário, para nossa análise, além da ferramenta Libra Eorzea de referência oficial, e dos 

dados coletados do site IGN (IGN, 2013), de experimentos práticos com o próprio jogo. A 

figura 5.2 sumariza a metodologia apresentada para a etapa de validação. 
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Figura 5.1 – Método para treinamento e teste do modelo de classificação, fazendo uso de 

quests amostradas do jogo World of Warcraft. Processo semelhante ao treinamento de um 

algoritmo de aprendizagem de máquina. 

5.2.4. Resultados 

Utilizando a metodologia apresentada é possível construir uma curva de não 

conformidades à medida que amostras maiores são utilizadas (com a incorporação dos 

conjuntos de teste e validação) e prever se o número de quests considerado na construção do 

modelo é suficiente para representar de forma robusta todas as quests do jogo. O gráfico 

resultante na figura 5.3 mostra uma notável redução no número de adaptações necessárias à 

medida que novos conjuntos de teste e validação são incorporados ao modelo. No gráfico em 

questão, W1 à W8 corresponde aos conjuntos de teste e F1 à F3 aos conjuntos de validação.  

Observando-se que o número total de quests em não conformidade encontradas 

durante a construção e ajuste do modelo corresponde a 2,09% do número total de quests 

empregadas no processo de treinamento e testes, é possível estimar que, em última instância, 

206 amostras dentre as 9.850 quests encontradas no jogo World of Warcraft não irão se 

conformar diretamente ao modelo apresentado. 
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Figura 5.2 – Método para validação do modelo de classificação, fazendo uso de quests 

amostradas do jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Processo semelhante ao treinamento 

de um algoritmo de aprendizagem de máquina. 

 

 

Figura 5.3 – Representação das não conformidades encontradas após análise de cada conjunto 

de teste. Os conjuntos W1 à W8 correspondem às amostras do jogo World of Warcraft. Os 

conjuntos F1 à F4 correspondem às amostras do jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. O 

gráfico apresenta também uma curva de tendência por média móvel com período 2. 

 

Embora esse número possa ser elevado para a implementação de mecanismos de DDA 

para balanceamento de dificuldade em quests, trata-se de uma margem de erro aceitável para 

uma ferramenta de apoio ao quest designer na instanciação de variantes de quests com 

diferentes níveis de dificuldade. Ressalta-se ainda que muitos dos casos de não conformidade 
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observados podem facilmente ser resolvidos com ajustes simples na estrutura da quest não 

conforme. 

Uma análise semelhante feita com os conjuntos de validação provenientes do jogo 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn nos mostra que apenas 0,95% das quests analisadas 

necessitaram de ajustes ao modelo construído na etapa de treinamento e testes, o que 

demonstra claramente que o mesmo se adequa a outros jogos do gênero, mesmo tendo sido 

fundamentalmente baseado em dados de World of Warcraft. 

Durante a construção do modelo foi evidenciado a existência de elementos comuns a 

múltiplas classes de quests, variando apenas em número, significado e valoração, mas de 

comportamento idêntico quanto a seu impacto na dificuldade da quest. Tais elementos básicos 

encontram-se definidos no quadro 5.2, e são os elementos fundamentais que compõem as 

classes de quests apresentadas a seguir.  

 

Quadro 5.2 – Elementos Básicos do Modelo 

Elemento Definição Exemplo de Parâmetro 

Posicionamento  

Ponto geográfico de surgimento de um componente 

do jogo, atrelado à sua frequência de aparecimento, 

número máximo de instâncias simultâneas 

permitidas, raio de aparecimento e dispersão. 

Ponto Geográfico (X,Y,Z) 

Raio de Surgimento 

Frequência 

Quantidade Máxima 

Dispersão 

NPC 

Representação genérica de um personagem não 

jogador, seja este um adversário, um aliado ou um 

personagem sem interação.  

Resistência a Dano 

Dano Causado 

Agressivo (S/N)? 

Reativo a Ataques (S/N)? 

Habilidades 

Item 

Elemento utilizado pelos jogadores para interagir 

com o ambiente do jogo, a exemplo de uma arma 

para atacar um adversário ou uma chave para abrir 

uma porta trancada. 

Dano Causado / Prevenido 

Consumível (S/N)? 

Efeito de Uso 

Negociável (S/N)? 

Limite de Usos 

Objeto de Cenário 

Similar a NPC, corresponde a um objeto genérico do 

cenário, que, entretanto, não inicia interação com o 

personagem jogador. Geralmente representa baús de 

tesouro ou gatilhos de interação da quest. 

Resistência a Dano 

Consumível (S/N)? 

Limite de Usos 

Ativável (S/N)? 

Localização 

Ponto geográfico simples no mapa, geralmente 

associado a um objeto de cenário, NPC fixo ou ponto 

de um trajeto a ser percorrido. Pode ser conhecido ou 

desconhecido pelo jogador.  

Ponto Geográfico (X,Y,Z) 

Conhecido (S/N)? 

Obrigatório (S/N)? 
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Ressalva-se apenas que, embora os elementos básicos identificados sejam aplicáveis 

no modelo a qualquer MMORPG, os parâmetros internos que os compõem são específicos aos 

mecanismos implementados em cada jogo, não sendo abordados em detalhe. Um exemplo de 

tais parâmetros é apresentado no quadro em questão para cada elemento identificado. 

5.3. Descrição Detalhada 

Cada subseção a seguir apresenta uma descrição detalhada de cada classe de quests, 

sua função no gênero e suas características únicas – em especial no que diz respeito a sua 

dificuldade. 

Para cada categoria são apresentados também os parâmetros identificados, o tipo de 

cada parâmetro (podendo este ser primário – Numérico, Booleano, Array Numérico, Array 

Booleano – ou secundário, sob a forma de uma instância de elemento básico apresentado no 

quadro 5.2) e sua cardinalidade. Cada subseção apresenta um quadro com as informações de 

cardinalidade, parâmetro e tipo nas colunas Cardinalidade, Parâmetro e Tipo 

respectivamente. 

Após apresentação dos parâmetros é feita a análise de um exemplo de quest da 

categoria no jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn correlacionando seus elementos para 

com os parâmetros característicos da classe. O jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn foi 

escolhido com este propósito por representar o estágio final do trabalho de parametrização e 

demonstrar que a classificação obtida em conjunto com os parâmetros identificados se aplica a 

outros jogos do gênero além do jogo World of Warcraft. 

5.3.1. Quests de Caça 

Quests de caça são quests nas quais é solicitado ao jogador eliminar uma quantidade 

específica de uma categoria de adversários não únicos. Esse tipo de quest pode ou não 

determinar um período de tempo dentro do qual o jogador deve atingir a cota solicitada, e se 

restringe geralmente a locais próximos de onde a quest foi obtida.  

Categoria típica de jogos MMORPG, quests de caça podem ter sua dificuldade 

ajustada pela alteração do NPC ou adversário alvo, seus atributos, a forma como este reage ao 

personagem jogador (hostil/não hostil), seu posicionamento no ambiente do jogo e a 

quantidade de adversários que devem ser eliminados. O quadro 5.3 apresenta os parâmetros 

identificados para a categoria. 
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Quadro 5.3 – Quest de Caça: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 

NPC Alvo NPC 

Quantidade Numérico 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Auxiliar NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, 1] Quantidade Global Numérico 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

A Figura 5.4 (a) apresenta um exemplo de quest de caça do jogo Final Fantasy XIV: A 

Realm Reborn para personagens de nível 19. Neste exemplo, o jogador deve eliminar quatro 

instâncias do adversário Vandalous Imp (Figura 5.4: b) nas proximidades da região onde a 

quest é obtida (Figura 5.4: c). Este adversário, além de agressivo, está presente em uma região 

na qual se encontram diversos NPC colaterais também agressivos que podem interferir com a 

execução da quest. Não há tempo limite para conclusão das ações solicitadas ou presença de 

NPC auxiliares para ajudar o jogador a derrotar o Vandalous Imp. Para concluir a quest, o 

personagem jogador deve retornar ao local onde a recebeu e interagir com o NPC que a 

iniciou. 

 

   

(a) Descrição da Quest (b) NPC Alvo (c) Posicionamento 

Figura 5.4 – Exemplo de quest de caça para personagens de nível 19 do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Neste exemplo o jogador deve eliminar quatro instâncias de 

adversários Vandalous Imp na região próxima ao Golden Bazzar. 
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5.3.2. Quests de Assassinato 

Semelhante às quests de caça, quests de assassinato requerem do jogador que este 

elimine um adversário específico, com a diferença importante de que o NPC alvo a ser 

eliminado existe como uma única instância no jogo (seja esta instância única ao jogador ou 

parte do ambiente compartilhado). Quests desta categoria, também conhecidas como Boss 

Quests em jogos como World of Warcraft, apresentam um adversário único como elemento 

central de enredo, possuindo maior detalhamento tanto em aspectos narrativos quanto de 

mecânicas de jogo.  

A solução empregada por jogos nos quais adversários únicos fazem parte do ambiente 

compartilhado consiste em definir um período fixo de ressurgimento após o qual NPC 

eliminados são reintroduzidos ao ambiente, permitindo que diferentes jogadores completem 

suas missões sequencialmente ou, em casos específicos, como parte de um grupo. 

Alternativamente, jogos como Final Fantasy XIV: A Realm Reborn utilizam 

instanciações únicas de adversários especiais para cada jogador, o que traz a vantagem de não 

ser necessário aos jogadores aguardarem sua vez para realizar a quest, mas reduz a imersão do 

jogo pela existência de múltiplos adversários idênticos em um mesmo momento. 

O quadro 5.4 apresenta o resultado dos parâmetros identificados após a realização da 

análise para a categoria de quests de assassinato. Fica evidente a semelhança para com os 

parâmetros das quests de caça, com a adição apenas de uma nova categoria de NPC auxiliares 

que estão presentes em algumas instâncias para auxiliar o personagem jogador a derrotar o 

NPC alvo. 

 

Quadro 5.4 – Quest de Assassinato: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 
NPC Alvo NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[1, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Defensor NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Auxiliar NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

1 Local de Término Localização 

 



63 

 

 

A Figura 5.5 (a) apresenta um exemplo de quest de assassinato do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 23. Neste exemplo o jogador deve eliminar o 

NPC único Laurentius (Figura 5.5: b) nas proximidades da região onde a quest é obtida 

(Figura 5.5: c).  

 

   

(a) Descrição da Quest (b) NPC Alvo (c) Posicionamento 

Figura 5.5 – Exemplo de quest de assassinato para personagens de nível 23 do jogo Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn. Neste exemplo o jogador deve eliminar o NPC único 

Laurentius na região próxima a Quarrymill. 

 

Para este encontro, além de o adversário estar acompanhado de NPC auxiliares, o 

personagem jogador possui o mesmo número de NPC defensores para ajudá-lo. A quest 

possui um limite de tempo de 20 minutos para ser concluída e não conta com NPC colaterais 

por optar em transportar o personagem jogador a um espaço único instanciado para o evento. 

Desta forma não há conflitos com o resto do ambiente compartilhado na duração do 

confronto. 

5.3.3. Quests de Saque 

Quests de saque são uma subcategoria das quests de coleta na qual o jogador é 

encarregado de obter certa quantidade de itens específicos por meio da eliminação de 

adversários não únicos. Jogos como World of Warcraft possuem a característica adicional de 

permitir a obtenção dos itens requeridos de múltiplas fontes (eliminando adversários de uma 

mesma espécie ou categoria). Para tanto, cada adversário possui probabilidade diferente de 

estar de posse do item desejado.  



64 

 

 

Os itens obtidos dessa forma podem ser armazenados diretamente no inventário do 

personagem jogador, ou representados de forma distinta como itens de quest (Key Items) 

desenvolvidos especificamente para a quest em questão e não podendo ser comercializados 

com NPC ou outros personagens jogadores. 

Quests deste tipo são semelhantes às quests de caça descritas anteriormente, com a 

adição do parâmetro referente ao item a ser obtido e a probabilidade do NPC especificado 

possuí-lo. O quadro 5.5 resume os parâmetros identificados para quests de saque. 

Em todas as instâncias analisadas não houve casos de presença de NPC defensores 

para auxiliar os jogadores na eliminação dos adversários, embora os mesmos tenham sido 

incluídos na parametrização devido possibilidade de virem a ser utilizados em outros jogos 

não analisados neste trabalho. 

A Figura 5.6 (a) apresenta um exemplo de quest de saque do jogo Final Fantasy XIV: 

A Realm Reborn para personagens de nível 3. Neste exemplo, o jogador deve eliminar 

instâncias de Lost Lamb (Figura 5.6: b) nas proximidades da região onde a quest é obtida 

(Figura 5.6: c) para recuperar quatro unidades do item Slices of Fresh Lamb.  

 

Quadro 5.5 – Quest de Saque: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 

NPC Alvo NPC 

Probabilidade de Posse dos Itens Array Numérico 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Defensor NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[1, ∞[ 
Item Requerido Item 

Quantidade Numérico 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

Para o encontro, cada adversário em questão possui 100% de chance de entregar ao 

jogador uma unidade do item requerido. A quest não possui um limite de tempo, mas conta 

com NPC colaterais espalhados no ambiente compartilhado. 
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(a) Descrição da Quest (b) NPC Alvo (c) Posicionamento 

Figura 5.6 – Exemplo de quest de saque para personagens de nível 23 do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Para esta quest o jogador deve obter 4 unidades de Slices of Fresh 

Lamb após derrotar igual número de Lost Lambs. 

5.3.4. Quests de Coleta 

Esta categoria de quests apresenta semelhanças em termos de objetivo com a categoria 

de quests de saque, por demandar do jogador que ele recupere certa quantidade de itens de 

quest para um NPC. No caso das quests de coleta, entretanto, esses itens encontram-se 

dispersos no ambiente do jogo e são obtidos por meio de interação direta com elementos do 

cenário, sejam containers regeneráveis e acessíveis a qualquer jogador, ou containers 

instanciados e únicos. 

A dificuldade neste tipo de quest, que apresenta características semelhantes à categoria 

de quests de interação, está na localização dos containers dispersos (perigo inerente à região) e 

à sua taxa de regeneração para o caso de containers compartilhados com outros jogadores.  

Para tornar a quest mais difícil pode-se alterar a localização dos containers para uma 

região de maior perigo com NPC colaterais mais agressivos, aumentar a quantidade de itens 

necessários, de modo a forçar o jogador a passar mais vezes pela região de risco ou, ainda, 

alterar a frequência de aparecimento dos containers, o que tem por efeito obrigar o jogador a 

gastar mais tempo aguardando a regeneração dos containers. Essas alterações proveem maior 

dificuldade à quest de forma indireta, uma vez que ela não possui dificuldade inerente a seu 

objetivo. O quadro 5.6 resume os parâmetros identificados para quests de coleta. 

A Figura 5.7 (a) apresenta um exemplo de quest de coleta do jogo Final Fantasy XIV: 

A Realm Reborn para personagens de nível 17. Neste exemplo o jogador deve recuperar 3 

unidades do item Ripe Corpse por meio de interação com um objeto de cenário (Figura 5.7: b) 

nas proximidades da região onde a quest é obtida. Para este encontro, cada objeto de cenário 
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possui 100% de chance de entregar ao jogador uma unidade do item requerido, que é então  

adicionado ao inventário de itens de quest do mesmo. A quest não possui um limite de tempo, 

mas conta com NPC colaterais espalhados no ambiente compartilhado (Figura 5.7: c).  

 

Quadro 5.6 – Quest de Coleta: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 

Objeto Alvo Objeto de Cenário 

Probabilidade de Posse dos Itens Array Numérico 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
Item Requerido Item 

Quantidade Numérico 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

   

(a) Descrição da Quest (b) Objeto de Cenário (b) NPC Colateral 

Figura 5.7 – Exemplo de quest de coleta para personagens de nível 17 do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Para esta quest o jogador deve obter 3 unidades de Ripe Corpses após 

interagir com objetos de cenário. 

5.3.5. Quests de Escolta 

A classe de quests de escolta é composta por quests com objetivo principal de proteger 

um NPC em movimento entre duas localizações diferentes no mapa. O NPC escoltado muitas 

vezes interage diretamente com o ambiente, atacando inimigos pelo caminho ou 

interrompendo seu progresso quando atacado. Cabe ao jogador fazer com que os obstáculos 

sejam removidos e o NPC escoltado chegue vivo ao seu destino.  
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A dificuldade neste tipo de quest pode ser alterada com a adição ou remoção de NPC 

colaterais ao longo do caminho do NPC escoltado, alterando-se sua velocidade de 

deslocamento ou, ainda, exigindo que o mesmo execute uma ação específica a cada ponto do 

trajeto. Alguns jogos, a exemplo de World of Warcraft, se utilizam ainda de NPC auxliares 

para preparar pontos de armadilha ao longo do trajeto percorrido, assim como NPC defensores 

para ajudar os jogadores a superarem os desafios. O quadro 5.7 resume os parâmetros 

identificados para essa classe de quests. 

A Figura 5.8 (a) apresenta um exemplo de quest de escolta do jogo Final Fantasy XIV: 

A Realm Reborn para personagens de nível 19. Neste exemplo o jogador deve acompanhar o 

NPC escoltado Mauled Merchant (Figura 5.8: b) que se move com velocidade constante, sem 

pausas no trajeto e de forma não agressiva por um percurso pré-determinado. O trajeto em 

questão não apresenta NPC colaterais, e não há NPC defensores para auxiliar o jogador. A 

quest foi concebida, entretanto, para ser realizada em conjunto com outros jogadores. 

 

Quadro 5.7 – Quest de Escolta: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 

NPC Escoltado NPC 

Velocidade de Deslocamento Numérico 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Defensor NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Auxiliar NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[1, ∞[ 

Ponto de Trajeto Localização 

Tempo de Espera Numérico 

Ação Interrompível Booleano 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

Três grupos de NPC auxiliares (Figura 5.8: c) estão dispostos ao longo do trajeto 

percorrido e atacam o NPC escoltado assim que ele se aproxima. A quest possui um limite de 

tempo de 15 minutos.  
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(a) Descrição da Quest (b) NPC Escoltado (b) NPC Auxiliar 

Figura 5.8 – Exemplo de quest de escolta para personagens de nível 19 do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Para esta quest o jogador deve escoltar o NPC Mauled Merchant por 

um trajeto pré-determinado, derrotando os NPC auxiliares no caminho. 

5.3.6. Quests de Exploração 

São consideradas quests de exploração as quests nas quais o jogador não interage 

diretamente com o ambiente. Em MMORPG, estas quests muitas vezes servem como 

elemento de ligação entre regiões do jogo ou como forma de estimular os jogadores a 

conhecerem melhor o cenário desenvolvido. Para completar uma quest desse tipo, o 

personagem jogador deve passar por uma série de pontos no mapa, recebendo recompensas a 

cada nova localidade descoberta e revelando o mapa do ambiente pouco a pouco.  

A dificuldade depende exclusivamente, para este tipo de quests, da presença de NPC 

colaterais dispersos na região explorada que o jogador deve enfrentar ou evitar, ou em um 

tempo limite para atingir todos os pontos de localização especificados pela quest. Algumas 

quests de exploração requerem também que o personagem jogador esteja de posse de um dado 

item para cada ponto de trajeto no mapa. O quadro 5.8 resume os parâmetros da categoria. 

 

Quadro 5.8 – Quest de Exploração: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[1, ∞[ 

Ponto de Checagem Localização 

Tempo Limite Numérico 

Item Necessário Item 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 
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A Figura 5.9 apresenta o mapa da região South Shroud no jogo Final Fantasy XIV: A 

Realm Reborn. Similarmente ao que ocorre em outros jogos do gênero, a obtenção de quests 

de exploração se faz de forma automática conforme o personagem jogador alcança regiões 

ocultas do mapa pela primeira vez. Quando isto ocorre, o jogador é recompensado com pontos 

de experiência e a região em questão é revelada em seu mapa.  

Como cada região apresenta NPC Colaterais de diferentes níveis de dificuldade, o 

jogador apenas consegue atingir certas regiões após alcançar níveis maiores de evolução com 

seu personagem. 

 

 

Figura 5.9 – Exemplo de quest de exploração. Região do mapa explorada pelo personagem 

jogador no jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. 

5.3.7. Quests de Interação (NPC) 

Quests de interação são subdivididas em três categorias segundo o alvo de sua 

interação, seja um NPC, um objeto de cenário, ou um item. 

A primeira categoria, quests de interação (NPC), representa quests nas quais o jogador 

deve interagir com outros personagens não jogadores, seja através de diálogo, realizando uma 

ação específica nos mesmos, ou fazendo uso de algum item. É comum a utilização deste tipo 

de quest como elemento de ligação entre as diferentes missões que compõem uma narrativa, 

formando sequencia de quests relacionadas conhecidas como correntes (quest chains).  
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Outro uso prevalente de quests de interação (NPC) requer do jogador utilizar um item 

para capturar ou derrotar um adversário específico, seja antes ou após confrontá-lo. O jogo 

World of Warcraft, em particular, possui várias quests de captura de monstros funcionando 

dessa forma. A dificuldade nestes casos é consequência da agressividade do NPC alvo, da 

presença de NPC colaterais e do limite de tempo imposto para conclusão da quest. O quadro 

5.9 resume os parâmetros identificados para quests de interação (NPC). 

 

Quadro 5.9 – Quest de Interação (NPC): Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 

NPC Alvo NPC 

Item Requerido Item 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

A Figura 5.10 (a) apresenta um exemplo de quest de interação (NPC) do jogo Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 8. Neste exemplo o jogador deve 

interagir com o NPC Warin na região de Black Brush Station (Figura 5.10: b) para iniciar uma 

sequência de diálogo. Para este encontro, não há presença de NPC colaterais e o NPC alvo da 

interação não responde agressivamente às ações do jogador. 

 

 

 

 

(a) Descrição da Quest  (b) Localização do NPC 

Figura 5.10 – Exemplo de quest de interação (NPC) para personagens de nível 8 do jogo Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn. Nessa quest, o jogador deve dialogar com um NPC alvo não 

agressivo. 
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5.3.8. Quests de Interação (Cenário) 

Em quests do tipo interação (cenário) o jogador deve interagir com certo número de 

objetos de cenário, semelhante ao que ocorre em quests de interação (NPC), podendo tal 

interação requerer um item ou ação específica para ativação. 

São exemplos comumente encontrados em MMORPG a utilização de quests seguindo 

o conceito chave-fechadura (Lock and Key), no qual o jogador deve utilizar um item obtido de 

outra quest (chave) para ativar um objeto de cenário disposto de forma a bloquear seu 

caminho (fechadura).  

Os parâmetros envolvidos em uma quest de interação com o cenário são o objeto de 

cenário em si, o item necessário para ativação e sua localização no mundo do jogo. O objeto 

de cenário pode ser ativável, requerendo simplesmente uma interação direta por parte do 

jogador, ou não-ativável, devendo ser atacado e destruído para completar a quest. O quadro 

5.10 resume os parâmetros identificados para a categoria. 

 

Quadro 5.10 – Quest de Interação (Cenário): Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 

Objeto Alvo Objeto de Cenário 

Item Requerido Item 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

A Figura 5.11 (a) apresenta um exemplo de quest de interação (NPC) do jogo Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 15. Neste exemplo o jogador deve 

acender lanternas espalhadas pela cidade onde a quest foi obtida (Figura 5.11: b) fazendo uso 

de um item provido pelo NPC Impresario encontrado nas três principais cidades do jogo 

(Figura 5.11: c). Esta quest representa um evento comemorativo se passando em uma zona 

livre de combate, de modo que não faz uso de NPC colaterais. 
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(a) Descrição da Quest (b) Objeto de Cenário (c) NPC Inicial 

Figura 5.11 – Exemplo de quest de interação (cenário) para personagens de nível 15 do jogo 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Nessa quest, o jogador deve interagir com lanternas 

espalhadas pelo ambiente do jogo fazendo uso de um item chave. 

5.3.9. Quests de Interação (Item) 

As quests de interação (item) completam a classe de quest de interação. Essas quests 

correspondem a missões de criação de item (crafting), presentes em grande parte dos 

MMORPG, e são caracterizadas por remover do jogador os itens de entrada (matéria-prima) e 

produzir um item específico (produto acabado). 

Os parâmetros típicos desse tipo de quest são os itens base, suas quantidades e os itens 

produzidos. Para ser caracterizada como uma quest de interação (item), entretanto, não é 

necessária a produção de um resultado final, sendo perfeitamente viável apenas o consumo 

das matérias-primas para atingir os objetivos da quest. 

Diferente das quests tratadas anteriormente, as quests desta categoria não admitem a 

utilização de NPCs colaterais como elemento adicional de balanceamento, visto que não há 

interação direta do jogador com o mundo do jogo. O quadro 5.11 resume os parâmetros 

identificados para quests de interação (item). 

A Figura 5.12 (a) apresenta um exemplo de quest de interação (item) do jogo Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 50. Neste exemplo o jogador deve 

combinar o item Erudite’s Picadrix of Healing (Figura 5.12: b) com dois outros itens (Figura 

5.12: c) e entregar o item resultante ao NPC da quest, que o transformará em uma relíquia 

para o jogador. Neste exemplo são necessários três itens base para a produção de um único 

item. 
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Quadro 5.11 – Quest de Interação (Item): Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 
Item Requerido Item 

Quantidade Numérico 

[0, ∞[ 
Item Produzido Item 

Quantidade Numérico 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

 

 

(b) Item Requerido (x1) 

 

(c) Descrição da Quest (c) Item Requerido (x2) 

Figura 5.12 – Exemplo de quest de interação (item) para personagens de nível 50 do jogo 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Nessa quest, o jogador deve interagir com dois itens 

para criar o item solicitado pelo NPC. 

5.3.10. Quests de Entrega 

As quests de entrega são uma variação das quests de interação (NPC), na qual a 

interação representa apenas parte das condições necessárias para completar a quest. Os 

mesmos parâmetros que identificamos para quests de interação (NPC) se aplicam da mesma 

forma às quests de entrega, com a adição apenas do parâmetro Item, uma vez que a interação 

com o NPC, neste caso, é feita de forma direta. Para completar uma quest de entrega, o 

jogador deve possuir os itens requeridos pelos NPC alvo em seu inventário, podendo eles 

seram resultado de outra quest ou obtidos diretamente do NPC inicial. O quadro 5.12 resume 

os parâmetros identificados para a categoria. 
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Quadro 5.12 – Quest de Entrega: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[1, ∞[ 
Item Requerido Item 

Quantidade Numérico 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

A Figura 5.13 (a) apresenta um exemplo de quest de entrega do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 10. Neste exemplo o jogador deve entregar 

dois pacotes obtidos diretamente do NPC inicial aos NPC Syngithuv e Jessamine na região de 

Middle La Noscea (Figura 5.13: b). A quest em questão apresenta uma série de NPC 

colaterais espalhados no mapa, mas, por se tratar de uma localização para personagens 

iniciantes, eles não são agressivos e pouco contribuem para a dificuldade da quest. 

 

  

(a) Descrição da Quest (b) Localização dos NPC 

Figura 5.13 – Exemplo de quest de entrega para personagens de nível 10 do jogo Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn. Nessa quest, o jogador deve entregar dois pacotes a dois NPC 

em regiões diferentes do mapa. Os pacotes são fornecidos pelo NPC inicial da quest. 

5.3.11. Quests de Defesa 

Constituem a categoria quests de defesa missões nas quais o jogador deve defender 

uma área ou um conjunto de NPC essenciais por um determinado tempo. As quests desta 

categoria apresentam similaridades para com os membros da categoria quest de escolta, sem o 

deslocamento constante associado a este tipo de quest. O ambiente onde se passa a quest é um 
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espaço distinto do resto do mundo, podendo ser instanciado exclusivamente para cada jogador 

ou grupo de jogadores participantes. 

Os adversários encontrados em quests de defesa são adicionados ao conflito em ondas 

(waves), possuindo uma frequência de aparecimento específica e atacando o jogador, os NPC 

essenciais ao sucesso da quest, e seus possíveis defensores. Caso não haja NPC essenciais a 

serem protegidos, a sobrevivência do personagem jogador pelo período estipulado de defesa 

constitui a condição de sucesso para a quest. O quadro 5.13 resume os parâmetros 

identificados para quests de defesa. 

 

Quadro 5.13 – Quest de Defesa: Parametrização 

Cardinalidade Parâmetro Tipo 

[0, ∞[ 
NPC Defendido NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Colateral NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 
NPC Defensor NPC 

Posicionamento Posicionamento 

[0, ∞[ 

NPC Auxiliar NPC 

Posicionamento Posicionamento 

Tempo de Surgimento Numérico 

Quantidade Numérico 

[0, 1] Tempo Limite Numérico 

[0, 1] Local de Término Localização 

 

A Figura 5.14 (a) apresenta um exemplo de quest de defesa do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 5. Neste exemplo o jogador é transportado 

para uma região instanciada ao início do combate e deve defender o NPC Handsome Stranger 

(Figura 5.14: b) até que todos os inimigos sejam eliminados. O NPC em questão é agressivo, 

de modo que participa ativamente do combate atacando os inimigos.  

Imediatamente após ser transportado ao espaço instanciado, surge uma instância do 

NPC auxiliar denominado Blanga (Figura 6.14: c), que ataca diretamente o NPC defensor. 

Cerca de 40 segundos após o início do confronto entra em campo uma segunda onda de 

inimigos, caracterizada por dois NPC auxiliares de nome Lesser Blanga (Figura 6.14: d). 

Tendo derrotado estes três inimigos sem que Handsome Strager seja eliminado, o personagem 

jogador é transportado de volta para sua locação inicial e a quest é concluída com sucesso. 
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(a) Descrição da Quest (b) NPC Defendido (c) NPC Auxiliar I (d) NPC Auxiliar II 

Figura 5.14 – Exemplo de quest de defesa para personagens de nível 5 do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Nessa quest, o jogador deve defender um combatente aliado até que 

todos os inimigos sejam derrotados. 

5.3.12. Quests Compostas 

Durante o processo de análise foram identificadas quests que não se enquadraram 

diretamente nas classes especificadas anteriormente, mas que apresentaram características de 

diversas categorias e um conjunto de parâmetros constituído da união de seus conjuntos. 

 Este tipo de cenário, quando evidenciado, demonstrou a existência de quests 

compostas por subquests de classes distintas ordenadas sequencialmente para compor missões 

de objetivo único.  Trata-se de um conceito semelhante ao de cadeias de quests (quest chains) 

utilizado para compor uma linha de narrativa para o jogo através de uma série de missões 

executadas em sequência, mas com a diferença de que nas quests compostas não há quebra da 

narrativa, apenas dos elementos que compõem a dificuldade da quest. 

A Figura 5.15 (a) apresenta um exemplo de quest composta do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn para personagens de nível 5. Trata-se de uma quest composta por uma 

quest de interação (cenário), uma quest de defesa e uma quest de coleta.  

Neste exemplo o jogador deve interagir com o objeto de cenário Magicked Blade 

(Figura 5.15: b), que transportará seu personagem para uma região de mapa instanciada onde 

deverá derrotar dois NPC auxiliares de nome Frenzied Oak (Figura 5.15: c) e um NPC 

auxiliar de nome Frenzied Elm (Figura 5.15: d) enquanto protege os NPC defensores 

Animated Pugilist (Figura 5.15: e) e Short-Temperate Thaumaturge (Figura 5.15: f), ambos 

agressivos. Cerca de 40 segundos após o início do combate surge uma segunda onda de quatro 

adversários do tipo Frenzied Bulb. 
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Tendo derrotado todos os inimigos sem que os NPC defensores sejam eliminados, o 

personagem jogador é transportado de volta para sua locação inicial. Para finalizar a quest o 

jogador deverá então interagir novamente com o objeto de cenário Magicked Blade, desta vez 

obtendo um item de quest que deve ser entregue ao NPC inicial. 

Fica claro com este exemplo que quests compostas não são uma classe a parte no 

modelo de classificação proposto, mas apenas uma forma de quebrar quests complexas em 

blocos de subquests que podem ter sua dificuldade ajustada de forma independente, utilizando 

o mesmo processo de balanceamento definido para as classes que os compõem. 

 

   

(a) Descrição da Quest (b) Objeto de Cenário (c) NPC Auxiliar I 

   

(d) NPC Auxiliar II (e) NPC Defensor I (f) NPC Defensor II 

Figura 5.15 – Exemplo de quest composta para personagens de nível 5 do jogo Final Fantasy 

XIV: A Realm Reborn. Trata-se de uma quest composta por uma quest de interacção (cenário), 

uma quest de defesa e uma quest de coleta. 
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5.4. Limitações do Modelo 

É possível que uma quest se enquadre na classificação proposta, mas apresente 

elementos únicos que alterem o comportamento do jogador ou dos elementos envolvidos e 

impactem na dificuldade ajustada. 

World of Warcraft apresenta uma mecânica de jogo que permite aos jogadores assumir 

o controle de veículos durante a execução de certas quests. Nelas, algumas ações devem ser 

efetuadas com o personagem jogador montado sobre um animal ou equipamento de controles, 

movimentação e habilidades distintos do usual. Nesse caso, a dificuldade é em grande parte 

devida à não familiaridade do jogador com o veículo em questão. Apesar disso, os parâmetros 

identificados para a classe à qual pertence a quest no nosso modelo influenciam da mesma 

forma sua dificuldade, mas são modulados por essa dificuldade intrínseca ao esquema de 

controle. Quests com veículos não são muito comuns, mas se o fossem, perderiam esse 

elemento adicional de dificuldade conforme o jogador fosse adquirindo experiência com as 

características do veículo. 

Um exemplo mais comum dessa limitação ocorre principalmente com quests da classe 

assassinato. Nelas há presença de adversários mais poderosos que o normal, conhecidos como 

chefes (bosses), que possuem não apenas habilidades diferenciadas dos inimigos comuns, 

mas, também, scripts mais elaborados que definem a forma como são utilizadas durante um 

confronto. Dessa forma, é possível influenciar na dificuldade de uma quest com essas 

características apenas alterando a ordem de uso de ataques especiais ou aumentando a 

frequência de habilidades contra as quais os jogadores sentem maior dificuldade. 

Finalmente, jogos que transcendem o gênero MMORPG, incorporando elementos de 

outros gêneros, tais como first-person shooter (tiro em primeira pessoa), plataforma ou 

estratégia, podem apresentar características específicas que afetem a dificuldade de quests 

mesmo sem alteração dos parâmetros. É o caso, por exemplo, de uma quest que requeira do 

jogador utilizar uma arma de longa distância com visão em primeira pessoa para atingir um 

alvo. 

 Como regra geral, podemos afirmar que qualquer quest envolvendo variação de 

comportamento, seja por parte dos elementos envolvidos na quest, seja por parte do jogador, 

acarretará em uma alteração na dificuldade esperada pelo ajuste dos parâmetros. Este efeito é 

consequência da abordagem puramente ambiental utilizada na nossa pesquisa, conforme 

evidenciado nos capítulos 2 e 4 desta dissertação. 
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5.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o processo inicial de definição do modelo para classificação 

de quests desenvolvido durante a pesquisa. Apresentamos a abordagem de análise utilizada 

para identificação dos parâmetros e os resultados obtidos durante construção do modelo. Em 

seguida, abordamos cada classe em detalhes, enunciando seus parâmetros e características e 

apresentando exemplos reais de cada uma. Por fim, tratamos da decomposição de quests 

complexas em quests compostas pelo encadeamento de instâncias pertencendo a múltiplas 

classes, e apresentamos as limitações do nosso modelo. 

 Analisando os parâmetros identificados para cada classe pode ser observada uma 

recorrência no uso de certos subconjuntos de parâmetros - tais como o subconjunto {NPC 

Colateral, Posicionamento} presente em quase todas as classes do modelo. Trata-se de uma 

característica que aproveitaremos no capítulo 6 para implementação da ferramenta de 

modelagem de quests, e que reduz a complexidade dos mecanismos de resolução de conflitos 

apresentados no próximo capítulo. Os quadros 5.14 e 5.15 apresentam a interseção desses 

subconjuntos. Conforme demonstrado, alguns dos parâmetros de cada bloco são 

desconsiderados por certas classes. Essa situação é indicada nos quadros com o valor padrão 

do parâmetro em questão. 
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Quadro 5.14 – Subconjuntos de Parâmetros Compartilhados: Parte 1 

Bloco Parâmetro Caça Assassinato Saque 
Interação 

(Cenário) 
Exploração 

B01 

NPC Alvo 

[1, ∞[ 

Probabilidade = {} 

Item Requerido = Ø 

[1, ∞[ 

Quantidade = 1 

Probabilidade = {} 

Item Requerido = Ø 

[1, ∞[ 

Quantidade = 1 

Probabilidade = {} 

Item Requerido = Ø 

- - 

Quantidade 

Posicionamento 

Probabilidade 

Item Requerido 

B02 
NPC Colateral 

[0, ∞[ [0, ∞[ [0, ∞[ [0, ∞[ [0, ∞[ 
Posicionamento 

B03 

NPC Auxiliar 
[0, ∞[ 

Surgimento = 0 

Quantidade = 0 

[0, ∞[ 

Surgimento = 0 

Quantidade = 0 

- - - 
Surgimento 

Quantidade 

Posicionamento 

B04 Quantidade Global [0, 1] - -  - 

B05 Tempo Limite [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] 

B06 Local de Término [0, 1] 1 [0, 1] [0, 1] [0, 1] 

B07 
NPC Defensor 

- [0, ∞[ [0, ∞[ - - 
Posicionamento 

B08 

Objeto Alvo 

- - - 
[1, ∞[ 

Probabilidade = 0 
- 

Probabilidade 

Item Requerido 

Posicionamento 

B09 
Item Requerido 

- - [1, ∞[ - - 
Quantidade 

B10 

NPC Escoltado 

- - - - - Velocidade 

Posicionamento 

B11 

Ponto - Trajeto 

- - - - - Tempo de Espera 

Interrompível 

B12 

Ponto - Checagem 

- - - - [1, ∞[ Tempo Limite 

Item Necessário 

B13 
Item Produzido 

- - - - - 
Quantidade 

B14 
NPC Defendido 

- - - - - 
Posicionamento 
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Quadro 5.15 – Subconjuntos de Parâmetros Compartilhados: Parte 2 

Bloco Parâmetro Escolta 
Interação 

(NPC) 
Coleta 

Interação 

(Item) 
Entrega Defesa 

B01 

NPC Alvo 

- 

[1, ∞[ 

Quantidade = 1 

Probabilidade = {} 

- - - - 

Quantidade 

Posicionamento 

Probabilidade 

Item Requerido 

B02 
NPC Colateral 

[0, ∞[ [0, ∞[ [0, ∞[ - [0, ∞[ [0, ∞[ 
Posicionamento 

B03 

NPC Auxiliar 
[0, ∞[ 

Surgimento = 0 

Quantidade = 0 

- - - - [0, ∞[ 
Surgimento 

Quantidade 

Posicionamento 

B04 Quantidade Global   -    

B05 Tempo Limite [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] 

B06 Local de Término [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] [0, 1] 

B07 
NPC Defensor 

[0, ∞[ - - - - [0, ∞[ 
Posicionamento 

B08 

Objeto Alvo 

- - 

[1, ∞[ 

Item Requerido = Ø 
- - - 

Probabilidade 

Item Requerido 

Posicionamento 

B09 
Item Requerido 

- - [0, ∞[ [1, ∞[ [1, ∞[ - 
Quantidade 

B10 

NPC Escoltado 

[1, ∞[ - - [0, ∞[ - - Velocidade 

Posicionamento 

B11 

Ponto - Trajeto 

[1, ∞[ - - - - - Tempo de Espera 

Interrompível 

B12 

Ponto - Checagem 

- - - - - - Tempo Limite 

Item Necessário 

B13 
Item Produzido 

- - - - - - 
Quantidade 

B14 
NPC Defendido 

- - - - - [0, ∞[ 
Posicionamento 
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FERRAMENTA DESENVOLVIDA 

It's not the tools that you have faith in - tools are just tools. They work, or they don't. 

— STEVE JOBS 

Neste capítulo é apresentada a ferramenta QuestBuilder desenvolvida com o propósito 

de auxiliar game designers na criação e gerenciamento de quests em acordo com o modelo 

paramétrico de dificuldade proposto nos capítulos anteriores. São apresentados os requisitos 

que guiaram o desenvolvimento e a abordagem de projeto, incluindo padrões de arquitetura e 

desenvolvimento utilizados. É feita uma breve apresentação da interface com o usuário e 

apresentado o esquema XML criado para representar quests do modelo. Por fim, são 

apresentados os experimentos elaborados para validar a ferramenta com game designers e os 

resultados obtidos. 

6.1. A Ferramenta QuestBuilder 

A ferramenta QuestBuilder é uma evolução da ferramenta DDA QuestDesigner 

inicialmente desenvolvida como parte dos estágios iniciais desta pesquisa. Após revisão 

complementar dos parâmetros de dificuldade associados a cada quest (capítulo 5), foram feitas 

correções e ajustes na interface da ferramenta para melhor adequá-la ao novo modelo. 

Editores de quest são ferramentas de software desenvolvidas com o propósito de 

facilitar o desenvolvimento de jogos do gênero MMORPG. Por não existir uma representação 

unificada do modelo de quests anterior a este trabalho, a implementação de um editor 

adaptado às necessidades de cada jogo sempre fez parte do ciclo de vida tradicional de 

desenvolvimento de um MMORPG. 

O trabalho realizado de parametrização de quests nos permite, pela primeira vez, 

desenvolver uma ferramenta de apoio à criação e manutenção de quests com diferentes níveis 

de dificuldade que abstrai detalhes de implementação, para uma abordagem de alto nível 

(requisito de solução RD01). O resultado é uma ferramenta fortemente centrada em 

representação de dificuldade que se adapta imediatamente às abordagens de resolução de 

conflitos, que serão discutidas no capítulo 7 deste trabalho. 

Em alinhamento com os requisitos tidos no capítulo 3 como necessários para uma 

solução eficiente ao problema de progressão individualizada em MMORPG, a ferramenta 
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QuestBuilder adota um padrão de representação de quests que abstrai detalhes de 

implementação nos diversos jogos do gênero e permite a proposição de um framework 

unificado para ajuste de dificuldade em MMORPG (requisito de solução RD03).  

6.1.1. Requisitos 

Em adição aos requisitos identificados no capítulo 3, identificamos requisitos 

específicos para a ferramenta QuestBuilder, adaptados e expandidos dos requisitos definidos 

inicialmente para a ferramenta DDA Quest Designer. O quadro 6.1 apresenta os requisitos não 

funcionais levantados com base nos critérios discutidos de independência de implementação e 

facilidade de uso. 

 

Quadro 6.1 – Requisitos Não Funcionais da Ferramenta QuestBuilder 

Identificador Categoria Descrição 

RNF/USA-01 Usabilidade 
A interface do sistema deve ser simples de utilizar e similar à interface de 

outras ferramentas especializadas. 

RNF/INT-02 Integração 
O schema XML elaborado para representar quests na ferramenta deve 

abstrair o conteúdo da quest do mecanismo de balanceamento. 

RNF/INT-02 Integração 
O sistema deve permitir a exportação das quests criadas em um formato 

compatível com o schema XML do modelo unificado. 

 

Em adição aos requisitos não funcionais do quadro 6.1, foram revisados os requisitos 

funcionais da ferramenta DDA Quest Designer, no quadro 6.2. As funcionalidades principais 

identificadas como essenciais para a nova ferramenta são, dentre outras, criar uma base de 

quests exportável para notação XML, permitir a adição de novas quests das diversas 

categorias apresentadas, e permitir a representação de diversos níveis de dificuldade para uma 

mesma quest. Cada categoria possui, conforme visto nos capítulos anteriores, uma série de 

parâmetros e atributos característicos, apresentados pela ferramenta de forma modular e 

expansível. 

6.1.2. Arquitetura e Implementação 

A ferramenta QuestBuilder foi concebida de forma a ser modular, expansível e de fácil 

integração com as diversas implementações de jogos existentes. Dessa forma, utilizamos uma 

arquitetura de software em camadas (CHIBA e NARDI, 2007), com distinção entre as 

camadas de interface com o usuário, lógica de domínio e manipulação de dados. 
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Quadro 6.2 – Requisitos Funcionais da Ferramenta QuestBuilder 

Identificador Definição Descrição 

RF-01 Criar Base de Quests 
O usuário pode criar uma base de quests, acessível pelo 

gerenciador de quests. A nova base substitui a base atual. 

RF-02 Salvar Base de Quests 
O usuário pode exportar a base de dados em um arquivo no 

formato XML. 

RF-03 Carregar Base de Quests 
O usuário pode carregar um arquivo XML no schema da base de 

quests. 

RF-04 Adicionar Quest 

O usuário pode adicionar uma nova quest a uma base existente 

através do gerenciador de quests. Esta ação exibe o editor de 

quests. 

RF-05 Remover Quest 
O usuário pode remover uma quest presente na base de quests 

atual através do gerenciador de quests. 

RF-06 Editar Quest 
O usuário pode editar uma quest que tenha previamente 

adicionado à base de quests. Esta ação exibe o editor de quests. 

RF-07 Filtrar Quests 
O usuário pode filtrar as quests presentes no gerenciador de 

quests por categoria de classificação. 

RF-08 Gerenciar Quests 
O usuário pode retornar ao gerenciador de quests após finalizar a 

edição de uma quest pelo editor. 

RF-09 Duplicar Parâmetros 

O usuário pode duplicar os parâmetros de quest definidos para o 

nível de dificuldade padrão para o nível de dificuldade 

selecionado no momento. 

 

Nesse modelo de arquitetura, a camada de interface com o usuário é responsável pela 

interação entre o usuário e a interface do sistema, e sua complexidade depende 

exclusivamente do meio de representação escolhido. Da mesma forma, a camada de lógica do 

domínio trata das necessidades do domínio específico da aplicação, tais como manipulações 

dos dados obtidos da camada de dados, validação de informações decorrentes da camada de 

interface, e seleção da fonte de dados apropriada a cada situação. Por fim, a camada de 

manipulação de dados é responsável pela obtenção e armazenamento dos dados de quests 

gerenciados pela aplicação. 

Para o desenvolvimento da solução foi utilizada a linguagem de programação Java, por 

esta ser livre, amplamente utilizada, multiplataforma e apoiada por diversas ferramentas de 

código aberto. Em conjunto com o ambiente de desenvolvimento Eclipse, trata-se de uma das 

plataformas de desenvolvimento para aplicações de software mais utilizadas. 

Como parte do processo de desenvolvimento, foram utilizados padrões de projeto 

reconhecidos na literatura de modo a simplificar o desenvolvimento, reduzir a incidência de 

erros, e facilitar manutenções e melhorias à ferramenta (GRAND, 2002). Os principais 

padrões de projeto empregados encontram-se no quadro 6.3. 
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Quadro 6.3 – Padrões de Projeto 

Padrão Categoria Descrição 

Singleton Criação 
Padrão que garante a existência de apenas uma instância de classe, 

com referência compartilhada entre toda a aplicação. 

Composite Estrutural 

Padrão utilizado para representar objetos que incluem em sua 

declaração outros objetos de mesma hierarquia. Este padrão é 

utilizado principalmente em listas e interfaces gráficas. 

Façade Estrutural 

Façade é um padrão de encapsulamento que consiste na utilização de 

uma classe com métodos simples com o propósito de abstrair 

chamadas diretas as classes inferiores. 

Observer Comportamental 

Padrão que define um objeto Observer, o qual é notificado sempre que 

determinado evento ocorre na classe observada, que pode possuir um 

número qualquer de observadores, todos notificados quando 

necessário. 

Template Method Comportamental 

Consiste na utilização de métodos abstratos, implementados por 

eventuais subclasses, de modo a garantir reuso de código e melhor 

estruturação de herança. 

Iterator Comportamental 

Padrão que consiste na utilização de objetos agregadores 

denominados Iterators para navegação de uma coleção de dados de 

forma segura e padronizada. 

 

O desenvolvimento da ferramenta seguiu uma metodologia de desenvolvimento ágil 

baseada fortemente em Scrum, com iterações de duas semanas e prototipação incremental, 

fazendo uso da técnica de esqueleto comentado de classes. Dessa forma, foi possível observar 

resultados tangíveis do desenvolvimento ao longo de todo o ciclo do processo e, 

simultaneamente, minimizar retrabalho de desenvolvimento. 

A figura 6.1 apresenta o diagrama UML de pacotes da solução projetada, seguindo um 

modelo de arquitetura em camadas com todas as classes de interface com o usuário 

organizadas no pacote gui, os elementos de lógica do domínio dentro do pacote base, e os 

demais pacotes correspondendo a algum aspecto de quests modelado no sistema: base.quest, 

base.npc, base.location, base.drops, base.item, e base.cenario. Dentro de cada um destes 

últimos são apresentadas classes de repositório, cadastro e modelo, evidenciando a distinção 

de camadas. 
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Figura 6.1 – Diagrama de pacotes da ferramenta QuestBuilder, evidenciando a arquitetura em 

camadas empregada no projeto da solução. 

 

A solução final é composta por 63 classes distintas distribuídas entre os 10 pacotes 

para um total de 8.128 linhas de código, e possui documentação completa gerada através da 

ferramenta JavaDocs. 

6.1.3. Interface com Usuário 

 Essa seção tem por objetivo apresentar os dois módulos de interface que compõem os 

sistema e ilustrar as principais funcionalidades de cada um, sendo eles o gerenciador de quests 

(Quest Manager) e o editor de quests (Quest Editor). A figura 6.2 ilustra o editor de quests 

configurado para inserção de uma quest de assassinato (boss quest). 

O editor de quests é o módulo de interface responsável por permitir a inserção dos 

dados de uma quest, possuindo uma região de parâmetros comuns a todas as categorias de 
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quests (dependendo parcialmente de escolhas de implementação), e uma região dedicada aos 

parâmetros únicos de cada classe de quests.  

 

 

Figura 6.2 – Representação da interface para o editor de quests da ferramenta QuestBuilder. A 

interface em questão está configurada para criação de uma quest de assassinato. 

 

O editor apresenta ainda três abas superiores para navegar entre os níveis de 

dificuldade representados por cada conjunto de parâmetros. A ferramenta permite 

manipulação de três níveis de dificuldade, que determinam os limites inferiores e superiores 

de dificuldade da quest, permitindo a uma eventual implementação de balanceamento 

dinâmico de interpolar os dois conjuntos de parâmetros e obter dificuldades intermediárias. 

Os parâmetros únicos estão representados na metade inferior da janela, e podem 

possuir número variável de valores, de acordo com a cardinalidade da classe quests de 

assassinato. Para este tipo de quest, por exemplo, a cardinalidade do parâmetro NPC alvo é 

ilimitada, podendo mais instâncias deste elemento serem adicionadas com o uso dos botões na 

coluna Qty. à esquerda na janela. 

A figura 6.3 apresenta o mesmo editor configurado para a inserção de uma quest 

composta, cujos parâmetros únicos são determinados por cada classe de subquest empregada. 
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Esta interface apresenta opções para inclusão e exclusão de subquests com o uso da aba New 

Quest + e do botão [x] presente em cada aba. 

 

 

Figura 6.3 – Representação da interface para o editor de quests da ferramenta QuestBuilder. A 

interface em questão está configurada para criação de uma quest composta. 

 

A transição entre o editor de quests e o gerenciador de quests é feita por meio da opção 

de menu File > Return to Manager. Ao retornar para o gerenciador, as alterações efetuadas na 

interface do editor são automaticamente atualizadas. 

O gerenciador de quests é o segundo módulo de interface do QuestBuilder e possui a 

função de permitir a gestão das quests criadas com o uso do editor, assim como exportar e 

importar arquivos XML com bancos de dados de quests. A figura 6.4 apresenta a interface do 

gerenciador, com algumas quests criadas, logo após seleção da opção para incluir uma nova 

quest. 

Para adicionar, remover, ou editar uma quest, é feito uso dos botões no canto inferior 

esquerdo da interface (figura 6.5: c). Ao clicar em New Quest, uma janela é exibida para a 

escolha do tipo de quest a ser criada, seguido da exibição do editor de quests.  
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Figura 6.4 – Representação da interface para o gerenciador de quests da ferramenta 

QuestBuilder após seleção da opção de menu New Quest. 

 

Pela interface do gerenciador é possível também filtrar a lista de quests da base de 

dados atual por categorias, fazendo uso da lista lateral mostrada na figura 6.5 (a). A tabela no 

canto direito exibe o identificador, tipo, e título das quests filtradas, e permite a seleção de 

quests para edição ou remoção. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 6.5 – Opções do gerenciador de quests. (a) Filtro de quests. (b) Diálogo para criação de 

uma nova quest. (c) Funções de Gerenciamento. 
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6.1.4. Representação de Quests 

Para representar as quests criadas com uso da ferramenta, optou-se por utilizar a 

linguagem de marcação XML, com validação por esquema desenvolvido com base nos 

parâmetros de dificuldade de cada classe de quests. Esta escolha nos permite não apenas 

armazenar, exportar e importar uma base de quests criadas com a ferramenta, como também 

abre as portas para a definição de um framework unificado, sobre o qual podem ser 

construídos mecanismos de balanceamento adequados a cada implementação de jogo. 

Por ser uma modelagem independente de um jogo especifico, os arquivos gerados com 

a ferramenta servem de interface entre os elementos instanciados para cada jogo, e diferentes 

mecanismos possíveis de serem desenvolvidos para resolver problemas pontuais identificados, 

mas não tratados diretamente nos capítulos anteriores, tais como a detecção de 

desbalanceamento, mecanismos de resolução de conflitos, abordagens para ajuste de 

recompensas, ou mesmo implementações de balanceamento dinâmico de dificuldade. 

6.2. Método de Validação 

Para validar a ferramenta desenvolvida concebemos um experimento com o objetivo 

de identificar se o seu uso aumenta a produtividade do processo de game design, 

simplificando a criação de quests, e permite uma maior variedade de ajustes na determinação 

de sua dificuldade, com apresentação eficiente de todos os parâmetros de dificuldade de cada 

categoria. Dessa forma, avaliamos duas variáveis, comparando o desempenho dos 

participantes realizando uma mesma tarefa com e sem auxílio da ferramenta: o número de 

quests criadas dentro de um período de 20 minutos; e o número de parâmetros de dificuldade 

distintos utilizados no ajuste dessas mesmas quests. 

O experimento foi concebido em conjunto com entrevistas utilizadas para validação do 

conceito da pesquisa como um todo e das abordagens de conflito apresentadas mais adiante, 

no capítulo 7 deste trabalho, sendo realizado por game designers e jogadores com experiência 

no gênero. Para tanto, nosso método consistiu de três etapas distintas, sendo uma etapa de 

apresentação da ferramenta, uma etapa de execução do experimento, e uma etapa de avaliação 

individual. A coleta de dados completa necessitou de cerca de 30 minutos por grupo, em 

adição a 60 minutos necessários para as entrevistas, realizadas com os mesmos grupos de 

participantes. As três etapas encontram-se descritas a seguir: 
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 Apresentação: nesta primeira etapa foi feita uma apresentação da ferramenta 

QuestBuilder, descrevendo seus  dois módulos principais (editor e gerenciador de quests), 

exibindo a listagem completa de todas as classes de quest e detalhando os parâmetros de 

dificuldade modelados para as quests de caça apenas. A razão de se apresentar em detalhes 

uma das classes foi deixar claro o tipo de parâmetro de dificuldade que deveria ser 

identificado durante o processo criativo de quests, necessário para a realização do 

experimento na etapa seguinte. Esta etapa durou aproximadamente 5 minutos. 

 Experimento: para a etapa de experimento foram distribuídos os participantes em dois 

grupos com base em seu perfil, evidenciado por um questionário individual, de modo a 

deixar ambos os grupos com igual representatividade de experiência com game desgin e 

jogos MMORPG. O mesmo experimento foi realizado por ambos os grupos, um fazendo 

uso da ferramenta e outro utilizando apenas papel e caneta. O experimento em si consistiu 

na criação do maior número possível de quests em um período de 20 minutos, 

identificando para elas os elementos que determinam sua dificuldade e que elementos 

devem ser ajustados para deixar cada quest mais difícil e mais fácil, respectivamente. Os 

resultados foram avaliados em termos da quantidade e qualidade das quests criadas por 

ambos os grupos. 

 Avaliação Individual: a etapa final consistiu na aplicação de um questionário individual a 

cada participante indagando sua opinião sobre a ferramenta, sua usabilidade e seu conceito 

chave. Esta etapa final teve duração aproximada de 10 minutos. Os conceitos apresentados 

nas etapas anteriores da pesquisa foram recapitulados junto aos participantes, conforme 

necessário, enquanto eles respondiam ao questionário.  

6.3. Resultados Obtidos 

As três etapas foram realizadas, inicialmente, em três ocasiões diferentes com 4, 4 e 3 

participantes, respectivamente. Após a aplicação de um questionário individual de auto-

avaliação, foram identificados três perfis de participantes, que foram então distribuídos de 

forma balanceada entre o grupo A (que não utilizou a ferramenta no decorrer do experimento) 

e o grupo B (que fez uso da ferramenta). 
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6.3.1. Perfil dos Participantes 

Dos participantes entrevistados, 54,5% se avaliaram como especialistas quando 

perguntados sobre sua experiência com game design, 18,2% avaliaram seu nível de 

experiência como intermediário, e 27,3% se consideraram principiantes (figura 6.6). Com 

relação ao desenvolvimento de jogos do gênero MMORPG, em particular, 72,7% dos 

participantes afirmaram já ter participado, seja por iniciativa pessoal ou profissional, do 

desenvolvimento de MMORPG ou algum de seus subgêneros. Apesar disso, apenas 36,3% 

dizem ter ativamente desenvolvido produtos comerciais, o mesmo percentual de entrevistados 

que afirma ter desenvolvido tais jogos por iniciativa própria (figura 6.7). 

 

 

Figura 6.6 – Experiência com game design. Auto-avaliação dos participantes quanto a sua 

experiência prévia com game design. 

 

Com relação à sua experiência enquanto jogador de MMORPG, 27,3% dos 

participantes afirmou dedicar mais de duas horas por semana à atividade, um deles indicando 

jogar por mais de 8 horas semanais (figura 6.8). Curiosamente, todos os entrevistados que se 

classificaram como especialistas em game design responderam dedicar menos de duas horas 

semanais a jogos MMORPG, um deles afirmando ainda não jogar ativamente no momento. 

 

 

Figura 6.7 – Experiência com desenvolvimento de MMORPG, RPG ou MMO. Experiência 

dos participantes com desenvolvimento de MMORPG e seus subgêneros. 
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Figura 6.8 – Tempo de jogo. Tempo semanal estimado de dedicação a jogos do gênero 

MMORPG pelos entrevistados. 

 

A última pergunta objetiva do conjunto de controle questionou como os entrevistados 

avaliam sua experiência com o gênero MMORPG. Apenas 45,5% desses avaliaram ter tido 

uma experiência positiva, enquanto 18,2% afirmaram uma opinião neutra, e 36,3% avaliaram 

a experiência como negativa (figura 6.9). 

 

 

Figura 6.9 – Experiência de jogo em MMORPG. Avaliação geral da experiência dos 

jogadores entrevistados em jogos do gênero MMORPG. 

 

Para o propósito deste experimento, os participantes dos três grupos foram 

reorganizados entre grupo A (que não fez uso da ferramenta) e grupo B (que fez uso da 

ferramenta) com base em sua experiência com game design e seu engajamento com jogos do 

gênero MMORPG. Cada grupo foi então constituído por três perfis de participantes: 

 

 Especialista: constituído por três game designers que responderam possuir nível elevado 

de experiência durante a avaliação individual de controle. 

 Intermediário: constituído por dois participantes que afirmaram possuir experiência 

intermediária com game design, sejam estes jogadores ou profissionais da área. 
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 Jogador: constituído por um (grupo B) a dois (grupo A) participantes que classificaram 

sua experiência com game design como principiante. Este perfil representa um jogador de 

MMORPG tradicional. 

 

Os três perfis foram avaliados separadamente a seguir, de modo a permitir uma análise 

critica do impacto da ferramenta no desempenho dos participantes em relação à sua 

experiência prévia com design de quests. 

6.3.2. Experimento 

A tarefa dada aos grupos A e B foi apresentada da seguinte forma: 

 

Conceber, dentro de 20 minutos, o maior número possível de quests, identificando para cada 

uma os parâmetros que determinam sua dificuldade e quais destes devem ser alterados para 

torna-la mais difícil e mais fácil respectivamente. 

 

Os resultados do experimento, realizado da mesma forma por ambos os grupos (grupo 

A sem a ferramenta, e grupo B com a ferramenta), foram contabilizados individualmente para 

cada perfil de participante considerando-se dois fatores: o número médio de quests 

desenvolvidas no tempo alocado de 20 minutos; e o número médio de parâmetros distintos 

identificados por cada perfil no ajuste de dificuldade das variantes de quest. 

O grupo A apresentou resultados similares entre os diferentes perfis quanto ao número 

médio de quests criadas no tempo limite, com os participantes do perfil especialista realizando 

em média duas quests a mais que os participantes do perfil jogador (figura 6.10). Trata-se de 

um resultado já esperado, e facilmente explicável pela experiência prévia dos primeiros com 

game design. 

Por outro lado, os participantes que constituem o perfil dos jogadores conseguiram 

identificar uma maior variedade de parâmetros de dificuldade no ajuste de suas quests, o que 

pode ser interpretado como uma familiaridade maior com os elementos que compõem os 

jogos do gênero. Já os integrantes do perfil intermediário conseguiram criar um número de 

quests pouco acima do limite inferior e apresentaram a pior variedade de parâmetros 

empregada no ajuste da dificuldade de suas quests.  
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Figura 6.10 – Média do número de quests criadas pelos participantes do grupo A (sem a 

ferramenta) para os três perfis e número médio de parâmetros de dificuldade distintos por 

estes identificados. 

 

O grupo B apresentou resultados superiores em todos os aspectos, quando comparado 

com o grupo A. Os participantes do perfil especialista novamente apresentaram o maior 

número médio de quests geradas dentro do tempo limite de 20 minutos, com um ganho de 

desempenho de 44,3% sobre o grupo A, devido ao uso da ferramenta. O mesmo ocorreu com 

o perfil intermediário e com o perfil jogador, que obtiveram ganhos de 100,0% e 75,0%, 

respectivamente. Observa-se que os game designers menos experientes apresentaram o maior 

crescimento, superando o número de quests criadas pelos integrantes do perfil especialista.  

Quanto à diversidade de parâmetros de dificuldade empregados nos ajustes, o grupo B 

novamente apresentou resultados acima dos obtidos pelo grupo A, com ganhos de 66,6%, 

114,3% e 45,0%, respectivamente, para os perfis especialista, intermediário e jogador.  

O perfil intermediário apresentou mais uma vez o maior crescimento relativo a seus 

resultados sem o uso da ferramenta. Apesar disso, os resultados do grupo B foram bastante 

semelhantes para todos os perfis, como pode ser observado no gráfico da figura 6.11. 

6.3.3. Prova de Conceito 

Para complementar o resultado dos experimentos, cada participante respondeu 

algumas questões abertas e individuais sobre sua experiência com o uso da ferramenta, sobre 

seu conceito chave e sobre sua usabilidade. Adicionalmente, foram questionados os aspectos 
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positivos e negativos observados, e coletadas sugestões de melhoria. Os seguintes pontos 

foram avaliados para cada participante: 

 

1. Como você avalia o conceito da ferramenta no contexto de nosso projeto de pesquisa? 

2. Qual a sua opinião sobre a usabilidade da ferramenta? 

3. Que pontos positivos e negativos você identificou na ferramenta? 

 

 

Figura 6.11 – Média dos resultados do Grupo B (com a ferramenta), com o uso da ferramenta, 

para os três perfis de participantes. Apresentado o número médio de quests criado pelos 

participantes do perfil e o número médio de parâmetros de dificuldade identificados pelos 

mesmos. 

 

Para a primeira pergunta, 90,9% dos participantes expressou opinião positiva sobre o 

conceito da ferramenta, indicando compreender seu papel no contexto de representação de 

dificuldade em quests. Dentre aqueles que participaram do grupo B de avaliação da 

ferramenta, a opinião foi unânime de que a mesma ajuda no processo criativo, a exemplo do 

que comentou um dos entrevistados: “a ferramenta coloca à vista tudo que pode ser ajustado 

para alterar a dificuldade.”. Outro participante foi da opinião de que “nunca teria pensando 

em mexer com algumas coisas que a ferramenta sugere. Muito bom.”. 

Para a segunda pergunta, 81,8% dos entrevistados disse que a ferramenta atende a seu 

propósito, com a ressalva de se tratar de uma prova de conceito com muito a melhorar em 

termos de usabilidade. Um dos participantes indicou preocupação com relação a 

complexidade das quests compostas: “na minha opinião não ficou claro o encadeamento das 

subquests para formar uma quest composta”. Outra opinião prevalente foi que deveria existir 
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dentro da ferramenta uma opção de ajuda explicando sua utilização e os diferentes elementos 

que compõem cada quest. 

A totalidade dos participantes do grupo B afirmou acreditar que a ferramenta foi um 

importante auxilio na execução do experimento, enquanto que apenas um dos entrevistados do 

grupo A comentou acreditar que a ferramenta apresenta limites em demasia ao processo 

criativo: “não posso ter certeza sem utilizar na prática, mas [a ferramenta] me parece um 

pouco restritiva.”.  

Finalmente, os participantes de ambos os grupos citaram aspectos de usabilidade da 

interface e disposição dos elementos, juntamente com a carência da opção de ajuda, como os 

principais pontos negativos da ferramenta. Além destes, um dos participantes sugeriu facilitar 

o reuso de elementos, tais como NPC e Objeto de Cenário, para reduzir o tempo de criação de 

novas quests. 

Como aspectos positivos, os entrevistados relataram a facilidade de enxergar os 

elementos que compõem cada quest, e a forma como a interface se adapta para ocultar 

parâmetros irrelevantes a cada categoria. A maioria se mostrou satisfeita com a premissa da 

ferramenta, e acredita que se evoluída, simplificará a forma como a dificuldade em quests é 

representada. 

6.4. Considerações Finais 

Neste capítulo foi introduzida a ferramenta QuestBuilder de apoio à criação e 

gerenciamento de quests no contexto da solução proposta nesta pesquisa. Tratou-se dos 

diferentes aspectos de sua construção e do modelo de representação unificado para quests. Foi 

apresentada a metodologia de realização dos experimentos de validação e os resultados 

obtidos. 
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IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Peace is not absence of conflict; it is the ability to handle conflict by peaceful means. 

— RONALD REGAN 

Neste capítulo são identificados os problemas decorrentes de conflitos de 

balanceamento ocasionados pela variação dos parâmetros de dificuldade em quests em um 

ambiente tipo MMOG. Para tanto, fizemos uso de uma metodologia de pesquisa 

fundamentada em trabalhos da literatura, com diferentes etapas de identificação e tratamento 

das situações de conflito. São identificados os elementos conflitantes principais envolvidos e 

as possíveis situações encontradas nas diferentes caracterizações de ambiente em MMORPG. 

Em seguida, identificamos as classes possíveis de solução com base em trabalhos da literatura 

e propomos uma série de abordagens de resolução para as diferentes situações e elementos 

identificados. Finalmente, apresentamos a metodologia de validação empregada na avaliação 

dos conceitos propostos, com uso de questionários e entrevistas, e apresentamos os resultados 

obtidos.   

7.1. Identificação de Conflitos 

Conflitos são situações de discórdia que ocorrem quando as ações de um dos 

envolvidos são resistidas ou se tornam inaceitáveis para o restante (GOLDFIEN e 

ROBBENNOLT, 2007). Conflitos podem ser resolvidos de diversas formas, por conciliação 

das condições propostas por todos os envolvidos, por negociação e troca de favores, pela 

imposição por uma das partes, ou ainda pela desistência de alguns. No contexto do nosso 

trabalho, conflitos ocorrem quando existem ,em uma dada situação, múltiplas opções 

possíveis de parâmetros de dificuldade balanceados para um mesmo elemento do jogo. 

7.1.1. Contexto 

Caracteriza-se como um conjunto de parâmetros balanceados o conjunto de parâmetros 

de uma quest e seus valores ajustados para a dificuldade desejada de um determinado jogador. 

Esse ajuste, quando feito por um mecanismo de balanceamento dinâmico, determina 

conjuntos de valores específicos para cada jogador. Uma quest de caça na qual os jogadores 

devem matar 10 instâncias do NPC alvo Lobo Fraco (nível 5) poderia, por exemplo, ter os 
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seguintes conjuntos de balanceamento dinamicamente determinados para três jogadores 

diferentes (quadro 7.1). Neste exemplo fica evidente uma situação de conflito quando os três 

jogadores citados atacam ao mesmo tempo uma instância de Lobo Fraco, visto que o mesmo 

foi ajustado de forma diferente para cada um.  

 

Quadro 7.1 – Exemplo de conjuntos de balanceamento dinamicamente gerados.  

Quantidade Parâmetro Jogador 1 Jogador 2 Jogador 3 

1 

NPC Alvo Lobo Fraco (nível 5) Lobo Fraco (nível 7) Lobo Fraco (nível 13) 

Quantidade 10 10 10 

Posicionamento Floresta Floresta Floresta 

1 
NPC Colateral  Lobo Forte (nível 10) Lobo Forte (nível 20) 

Posicionamento  Floresta Floresta 

1 
NPC Auxiliar    

Posicionamento    

 

Quando é feito uso da abordagem tradicional de balanceamento (com níveis de 

dificuldade escolhidos manualmente pelos jogadores), é função do game designer determinar 

os conjuntos de balanceamento para as diferentes opções de níveis de dificuldade em um 

processo semelhante ao descrito para o balanceamento dinâmico. A figura 7.1 exemplifica 

este processo para uma quest A genérica, balanceada pelo game designer em dois níveis de 

dificuldade: fácil e difícil.  

 

 

Figura 7.1 – Conjuntos de balanceamento da Quest A com vários parâmetros P para dois 

níveis de dificuldade. O jogador 1 escolhe realizar a quest em modo fácil, enquanto o jogador 

2 opta pelo modo difícil. 

Parâmetros de classe da Quest A 

P 
P 

P 

P 

P 

P P 

Quest A – Dificuldade Alta 

P 

Quest A – Dificuldade Baixa 

P 

P 
Jogador 2 Jogador 1 



100 

 

 

Neste exemplo, o jogador 1 escolhe realizar a quest em modo fácil, recebendo o 

conjunto de balanceamento apropriado, enquanto o jogador 2 opta por uma variante da quest 

no modo difícil, recebendo um segundo conjunto de balanceamento.  

Dessa forma, jogadores distintos terão conjuntos de balanceamento distintos para uma 

mesma quest a partir do momento que tenham selecionado níveis de dificuldade diferentes ao 

iniciarem a mesma. 

7.1.2. Método 

Conforme discutido anteriormente, conflitos de balanceamento são um dos principais 

impeditivos a uma solução que personalize a experiência dos jogadores no gênero MMORPG, 

uma vez que empecilham a manipulação individual dos diferentes parâmetros de dificuldade 

de cada quest. Antes de propor soluções para este problema é necessário identificar que tipos 

de conflitos podem ocorrer e, especificamente, que elementos podem estar envolvidos. Já 

foram apresentadas duas situações de conflito nos capítulos anteriores, que serão retomadas 

nas próximas seções: conflitos de dois jogadores interagindo com um mesmo elemento; e 

conflitos de um mesmo jogador interagindo com um elemento que faz parte de duas quests 

distintas. 

O método genérico que empregamos para, primeiro identificar os conflitos e, em 

seguida, elaborar soluções, está fundamentado em trabalhos da área de resolução de conflitos 

e teoria dos jogos, em especial nas abordagens de Xie et al. (1998) e Lu et al. (2000), e no 

modelo paramétrico de quests definido no capítulo 5. Dessa forma, dividimos o processo de 

construção das soluções em quatro etapas distintas, discutidas nas próximas seções: 

 

1. Identificar os elementos conflitantes, causadores de situações de conflito. 

2. Identificar possíveis situações de conflito. 

3. Caracterizar o ambiente no qual ocorrem os conflitos. 

4. Propor abordagens de resolução. 

 

Para validar as situações de conflito identificadas e as abordagens de resolução 

propostas, adicionamos uma quinta etapa de validação, realizada por meio de pesquisa com 

especialistas em game design. Esta etapa envolve a apresentação da modelagem de conflitos 

http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Xie%2C+J&field1=Contrib
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apresentada a seguir, uma pesquisa individual e uma discussão coletiva, conforme será visto 

mais à frente. 

7.2. Elementos Conflitantes 

A seguir são apresentados os possíveis elementos conflitantes em situações de 

balanceamento de dificuldade para as quests parametrizadas anteriormente. Define-se como 

elemento conflitante um parâmetro que, ao ser ajustado como parte de um processo de 

balanceamento visando um jogador, possui como efeito uma alteração na dificuldade 

percebida de outro jogador, ou altera a dificuldade de um elemento que já se encontrava 

balanceado por outra quest. A seguir são apresentados os quatro tipos de elementos 

conflitantes presentes dentre os parâmetros identificados para cada categoria de quest 

discutida nos capítulos anteriores. 

7.2.1. Personagens Não Jogadores 

Um dos principais elementos conflitantes em quests é o próprio personagem não 

jogador, seja sob a forma de adversário (tais como NPC alvo, NPC colateral ou NPC auxiliar) 

seja de ajudante dos personagens jogadores (a exemplo do NPC defensor). Situações de 

conflito envolvendo o elemento NPC ocorrem sempre que jogadores de capacidades distintas 

interagem com um mesmo NPC, cada qual fazendo uso de conjuntos de parâmetros de 

dificuldade distintos. 

O exemplo discutido anteriormente, de dois personagens jogadores atacando um 

mesmo lobo, representa bem o problema citado. Se o inimigo possui dificuldade diferente 

para cada jogador, qual deve ser sua dificuldade neste caso? 

7.2.2. Objetos de Cenário 

Objetos de cenário estão sujeitos aos mesmos tipos de conflito que os NPC. A única 

diferença está no ponto de partida da interação que, para os objetos de cenário, parte apenas 

do personagem jogador no sentido Jogador  Objeto de Cenário, enquanto a interação com 

um NPC pode partir de ambas as direções. Apesar disso, as mesmas soluções elaboradas para 

a resolução de conflitos de NPC apresentadas a seguir podem ser utilizadas para resolver os 

problemas decorrentes do balanceamento de objetos de cenário.  
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Por exemplo, uma árvore bloqueando a fuga do jogador que deve destruí-la para poder 

escapar, pode possuir resistência 100 no nível de dificuldade mais fácil e resistência 500 no 

nível mais difícil. O conflito, neste caso, ocorre quando dois jogadores atacam 

simultaneamente tal árvore, um deles participando da quest fácil e outro da quest difícil. 

7.2.3. Itens 

Conflitos de balanceamento de itens podem ocorrer quando um jogador compartilha 

um item de quest com outro jogador, estejam ambos realizando a mesma quest ou quests 

distintas. Um exemplo típico de conflito desse gênero ocorre quando um item de quest deve 

ser utilizado sobre um inimigo para enfraquecê-lo antes de derrotá-lo em combate. Para um 

jogador mais experiente, por exemplo, tal item poderia reduzir a dificuldade do encontro em 

10%. Já um jogador iniciante participando deste mesmo encontro poderia necessitar de uma 

redução de 50%. Caso fizesse uso do item balanceado para o jogador mais experiente, o 

jogador iniciante enfrentaria um desafio 40% maior do que aquele inicialmente planejado pelo 

mecanismo de balanceamento. 

Conforme será apresentado nas próximas seções, abordagens definidas para resolução 

de conflito dos elementos NPC e objeto de cenário podem não ser aplicáveis à resolução de 

conflitos envolvendo itens e, da mesma forma, o inverso pode também ser verdade. 

7.3. Situações de Conflito 

Situações de conflito representam os possíveis cenários causadores de conflito 

(Kenneth, 2002). No nosso contexto, tais situações ocorrem quando são encontrados mais de 

um conjunto de parâmetros balanceados para um dado elemento de conflito. Dessa forma, 

conflitos podem ocorrer em três situações distintas: quando múltiplos jogadores interagem 

com o mesmo elemento de uma mesma quest; quando um único jogador interage com um 

elemento de múltiplas quests; e quando múltiplos jogadores interagem com um elemento de 

múltiplas quests. Nas subseções a seguir são apresentadas em maiores detalhes as três 

situações de conflito identificadas. 

Além disso, é possível ainda ocorrer situações em que um jogador não possui conjunto 

de parâmetros balanceados para uma dada quest, mas ainda assim interage com seus 

elementos (seja por não ter escolhido iniciar a quest até o momento, ou por estar realizando 

outra quest envolvendo os mesmos elementos). Consideremos, por exemplo, um jogador 
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atravessando uma região de floresta quando é atacado por um lobo. Este lobo 

coincidentemente faz parte de duas quests do jogo, nenhuma das quais o jogador está 

realizando no momento. Existem, dessa forma, duas instâncias possíveis de parâmetros de 

dificuldade para o mesmo lobo, uma de cada quest. Que lobo este jogador está realmente 

enfrentando, o mais fraco, ou o mais forte? 

Nessa situação é considerado o conjunto de balanceamento da quest que o game 

designer designou como padrão. Este não é, entretanto, o único mecanismo possível. Uma 

abordagem que dinamicamente considere o nível do personagem jogador e as quests 

existentes envolvendo o elemento de conflito pode resultar em um ajuste mais preciso de 

dificuldade. Não tratamos aqui dessas outras abordagens simplesmente pelo aspecto prático de 

que, na grande maioria dos jogos, a tratativa simples já é comumente empregada e resolve o 

problema de forma satisfatória (KYONG, AHMAD, et al., 2009). 

7.3.1. Conflito Individual 

Ocorre quando um único jogador interage com elementos de conflito ajustados por 

mais de uma quest (figura 7.2: a). Nesses casos, o mecanismo de resolução de conflito 

escolhido deverá decidir, dentre os possíveis conjuntos, aquele mais adequado no 

balanceamento do elemento conflitante. Um exemplo dessa situação, apresentado na seção 

anterior, consiste em um jogador atacando um lobo que faz parte de duas quests diferentes.  

Conflitos individuais não são tipicamente encontrados em MMORPG. Apesar disso, 

sua ocorrência depende da forma como forem definidas quests na implementação de um jogo, 

visto que apenas ocorrerão quando houver reuso dos mesmos elementos por mais de uma 

quest. A figura 7.2 (b) apresenta um caso específico de conflito individual no qual o elemento 

de conflito está sendo gerenciado por duas quests diferentes.  

7.3.2. Conflito Inter Quest 

Situações de conflito inter quest ocorrem quando múltiplos jogadores interagem com 

elementos conflitantes controlados por uma mesma quest e ambos possuem apenas um 

conjunto de parâmetros de dificuldade envolvendo tais elementos, mesmo que distintos. 

A figura 7.2 (c) representa este cenário, com uma situação na qual os jogadores 1 e 2 

estão realizando apenas a quest A dentre as quests envolvendo o elemento de conflito. Trata-



104 

 

 

se do caso mais comum de conflito, envolvendo na maioria das vezes interações com 

personagens não jogadores. 

Um exemplo concreto de situação de conflito inter quest consiste em dois jogadores 

participando de uma mesma quest para caçar um lobo assassino que, por sua vez, não é 

elemento de nenhuma outra quest. O conflito ocorre então quando os dois jogadores atacam o 

lobo simultaneamente.  

7.3.3. Conflito Intra Quest 

Conflitos intra quest envolvem múltiplos jogadores interagindo com um mesmo 

elemento conflitante de várias quests diferentes. Situações deste tipo apenas podem ocorrer 

quando há reutilização de elementos do jogo por múltiplas quests, sendo um exemplo 

característico desse cenário a presença de um NPC colateral em dada quest sendo este o NPC 

alvo de outra.  

Um conflito é dito intra quest quando ocorre simultaneamente uma situação de 

conflito individual e uma situação de conflito inter quest. Abordagens para resolver este tipo 

de conflito são, portanto, uma composição das abordagens para cada uma dessas situações. A 

figura 7.2 (d) apresenta um exemplo desse tipo de cenário, no qual ambos os jogadores 1 e 2 

estão realizando as quests A e B e interagindo com um mesmo elemento simultaneamente.  

7.4. Caracterização do Ambiente 

A ocorrência de conflitos parte da premissa de que os jogadores estão compartilhando 

todos os elementos do jogo. Este não é sempre o caso, uma vez que é possível delegar as 

interações dos jogadores com elementos de conflito a ambientes instanciados, evitando dessa 

forma que os conflitos aconteçam.  Caracterizamos o ambiente sob este aspecto de três formas 

distintas (SUZNJEVIC, DOBRIJEVIC e MATIJASEVIC, 2009): 

 

 Ambiente instanciado: em jogos com ambiente instanciado, os jogadores são 

transportados para um ambiente independente quando interagem com todo e qualquer 

elemento de conflito. São exemplos típicos desta categoria jogos que resolvem situações 

de combate em um local separado, como o jogo Atlantica Online
14

. 

 

                                                           
14

 www.atlanticaonline.com  
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(a) 

 

Jogador 1 interage com o elemento de conflito EC gerenciado pelas quests A e B e possui 

um conjunto de parâmetros para cada. 

(b) 

 

Jogador 1 interage com o elemento de conflito EC gerenciado pelas quests A e B e possui 

conjuntos de parâmetros balanceados para a quest A apenas. 

(c) 

 

Jogadores 1 e 2 interagem com o elemento de conflito EC gerenciado pelas quests A e B e 

possuem apenas conjuntos balanceados para a quest A. 

(d) 

 

Jogadores 1 e 2 interagem com o elemento de conflito EC gerenciado pelas quests A e B e 

ambos possuem conjuntos balanceados para as quests A e B. 

Figura 7.2 – Cenários ilustrativos de situações de conflito inter quest e intra quest envolvendo 

um a dois jogadores possuindo ou não conjuntos de parâmetros balanceados para as quests. 
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 Ambiente híbrido: jogos que possuem ambiente híbrido fazem uso de instâncias apenas 

para tipos específicos de quests. Grande parte dos jogos atuais pertence a esta categoria, 

incluindo os jogos World of Warcraft e Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, 

transportando os jogadores nas quests envolvendo dungeons, raids e quests de defesa. 

 Ambiente completamente compartilhado: jogos com ambiente completamente 

compartilhado resolvem todas as situações de conflito no mundo virtual. O jogo Tibia
15

 é 

um exemplo típico de jogos com ambiente compartilhado. 

7.5. Abordagens de Resolução 

A seguir enumeramos propostas de abordagens de resolução para as diferentes 

combinações de elementos, situações e ambientes descritos nas seções anteriores. Este 

trabalho não tem pretensão de identificar a melhor abordagem para dada combinação destes 

fatores, ficando a escolha completamente a critério dos desenvolvedores de jogos e game 

designers. 

Ramsbothan et al. (2011) identificam em seu livro cinco abordagens para resolução de 

conflitos, modeladas em torno dos interesses das partes envolvidas em dois fatores: interesse 

próprio e interesse alheio. 

 

1. Evitar: consiste em uma abordagem de “esperar para ver”, na qual ambos os participantes 

do conflito possuem baixo interesse próprio e baixo interesse alheio no resultado obtido. 

Este tipo de abordagem, entretanto, apresenta o perigo de evitar conflitos críticos quando 

uma solução se faz realmente necessária. 

2. Abandonar: esta abordagem, em contraste com a abordagem de evitar conflitos, é 

caracterizada por um dos participantes possuir maior interesse alheio que interesse próprio 

no resultado obtido. Quando um conflito é abandonado, uma das partes efetivamente 

delega a construção da resolução à outra. 

3. Competir: quando os envolvidos apresentam alta preocupação com seus próprios 

interesses e baixa preocupação com os interesses alheios, abordagens competitivas devem 

ser empregadas. Competição é o mecanismo mais comum para resolução de conflitos, 

sendo o mais simples de ser modelado, dado a independência dos envolvidos. 

                                                           
15
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4. Cooperar: cooperação deve ser empregada sempre que os envolvidos apresentam alto 

interesse alheio em adição a alto interesse próprio. Quando esta situação ocorre, as partes 

envolvidas buscam firmar acordos que beneficiam a todos, de modo a maximizar o retorno 

do sistema em deferência ao retorno do individuo.  

5. Conciliar: consiste em uma abordagem de negociação visando o equilíbrio de perdas e 

ganhos para todos os envolvidos, sendo empregada quando eles apresentam nível 

intermediário de interesse próprio e interesse alheio. Caracteriza uma extensão das 

abordagens de abandono de conflito e cooperação. 

 

As abordagens apresentadas nas subseções a seguir seguem a modelagem proposta por 

Ramsbothan et al. (2011), e representam as diferentes formas de tratar conflitos de 

balanceamento. 

7.5.1. Abordagem Chaveada 

A abordagem chaveada consiste em reduzir o escopo do problema a uma instância do 

problema de seleção de alvos, que possui soluções consolidadas no gênero MMORPG com 

aplicações em jogos de grande porte como Fly for Fun
16

. Trata-se de uma abordagem da 

classe abandonar, visto que os outros jogadores estão efetivamente desistindo do confronto a 

favor do jogador que iniciou a interação. 

Para tanto, faz-se uso de um mecanismo de seleção de alvos que chaveia o conjunto 

dos parâmetros de dificuldade do jogador presentemente interagindo com o elemento. Para 

que esta solução seja viável, apenas um jogador pode interagir com dado elemento por vez 

(seja este um NPC ou objeto de cenário) por meio de um mecanismo de trancamento de alvo 

(target lock), que atribui uma chave a cada elemento do jogo e que deve ser adquirida antes de 

iniciada a interação.  

Em um exemplo mais concreto, quando dois jogadores tentam atacar um mesmo 

inimigo, apenas aquele que iniciou o combate consegue completar seu ataque. O outro jogador 

fica então, a partir deste momento, impedido de interagir com o adversário (figura 7.3). 

A principal vantagem dessa abordagem é sua simplicidade, por fazer uso de um 

mecanismo já existente no jogo para seleção de alvos da interação, sendo aplicável tanto a 

situações de conflito envolvendo elementos de NPC quanto a objetos de cenário. Entretanto, o 
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mecanismo proposto não leva em consideração a possibilidade de vários jogadores 

interagirem com o mesmo elemento conflitante simultaneamente, o que pode ser um requisito 

crítico na definição da mecânica do jogo – a exemplo dos jogos World of Warcraft e Final 

Fantasy XIV: A Realm Reborn.  

 

 

Figura 7.3 – Abordagem Chaveada. (a) Estado inicial. (b) Jogador 1 interage com o elemento 

conflitante EC, que passa a estar balanceado para o jogador 1. (c) Jogador 2 tenta interagir 

com o elemento EC mas é impedido. 

 

O quadro 7.2 apresenta o conjunto de situações e critérios no uso da abordagem 

ordinal, que atende apenas a situações de conflito inter quest. 

 

Quadro 7.2 – Abordagem Chaveada: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Inter Quest Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não 

Intra Quest Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não 

* Situações intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.5.2. Abordagem Heurística 

A abordagem heurística é uma variação da abordagem chaveada, que atribui ao 

elemento conflitante os parâmetros balanceados para um dos jogadores, escolhido por meio de 

uma heurística arbitrária. Trata-se de uma abordagem do conceito competir, visto que o 

resultado do balanceamento será definido por uma condição de vitória. 

São exemplos de heurísticas possíveis: o jogador mais fraco, aquele que iniciou a 

interação (similar ao que ocorre com a abordagem chaveada), ou o alvo atual do elemento. A 

principal diferença para com a abordagem chaveada está no fato de que interações simultâneas 

por diferentes jogadores com um mesmo elemento de conflito são permitidas. 

EC EC 

Jogador 1 

Jogador 2 

Jogador 1 

Jogador 2 

EC 

Jogador 1 

Jogador 2 

(a) (b) (c) 
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Independente da heurística empregada, este mecanismo apresenta brechas que podem 

ser exploradas pelos jogadores, de modo a burlar o sistema de balanceamento. Um exemplo 

evidente deste problema pode ser observado com o uso da heurística simples “O jogador que 

primeiro interage com um NPC define seus parâmetros.”. Caso os jogadores estejam 

colaborando para a resolução da quest, é mais vantajoso que essa primeira interação seja 

efetuada pelo jogador mais fraco, o que, efetivamente, diminui o nível de dificuldade para o 

jogador mais experiente, que pode facilmente derrotar o NPC ajustado. 

Este problema é ilustrado na figura 7.4, que representa uma situação em que dois 

jogadores buscam interagir com um mesmo elemento, atacando o mesmo inimigo, por 

exemplo. Considerando a heurística simples, de que o jogador iniciando o ataque determina a 

dificuldade do inimigo, se o jogador mais fraco atacar primeiro, o inimigo permanecerá fraco 

para o outro jogador. 

A principal vantagem da abordagem heurística é sua flexibilidade em termos da 

heurística definida a cada situação, além de permitir que vários jogadores interajam 

simultaneamente com um mesmo elemento. Entretanto, independente da heurística 

empregada, sempre existirão falhas que poderão ser exploradas pelos jogadores, para evoluir 

seus personagens mais rapidamente ou interferir com a experiência dos outros (FOO e 

KOIVISTO, 2004). 

 

 

Figura 7.4 – Abordagem Heurística. (a) Estado inicial. (b) O Jogador 2, mais fraco, interage 

com o elemento conflitante EC. (c) Ambos os jogadores interagem simultaneamente com EC, 

que se encontra balanceado para o Jogador 2. 

 

Em termos de sua aplicabilidade, a abordagem heurística pode ser utilizada nas 

mesmas situações da abordagem chaveada. O quadro 7.3 apresenta um resumo dessas 

situações. 
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Quadro 7.3 – Abordagem Heurística: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Inter Quest Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não 

Intra Quest Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não 

* Situações intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.5.3. Abordagem Linear 

A abordagem linear é um exemplo de abordagem que procura evitar situações de 

conflito, utilizando o conjunto de parâmetros de cada jogador para determinar a valoração do 

elemento de conflito separadamente, simulando uma situação em que cada jogador está 

interagindo com um elemento diferente. Diferente da abordagem chaveada e da abordagem 

heurística, não apenas os parâmetros de dificuldade do elemento são mantidos para cada 

jogador, mas também o estado atual das instâncias por estes enfrentadas.  

Dessa forma, a interação Elemento Conflitante  Jogador é resolvida utilizando a 

instância do elemento deste jogador como de costume. A interação Jogador  Elemento 

Conflitante, entretanto, é propagada a todas as instâncias deste elemento e todos os jogadores 

de forma proporcional. 

Para efeito de ilustração, consideremos o exemplo de dois jogadores, apresentado na 

figura 7.5, para os quais o mecanismo de balanceamento determinou uma instância de um 

elemento conflitante EC (Figura 7.5: a) para cada jogador, sendo a instância do jogador 1 

cinco vezes mais poderosa que a instância do jogador 2. Caso o elemento conflitante interaja 

com cada jogador, o resultado desta interação será determinado com base na instância 

associada a cada um, como se o outro jogador não existisse.  

 

 

Figura 7.5 – Abordagem Linear. (a) O elemento conflitante EC interage com o jogador 1 e o 

jogador 2 de forma independente. (b) O jogador 2 interage com EC. O resultado da interação é 

refletido proporcionalmente sobre a outra instância de EC. (c) O jogador 1 interage com EC. 

O resultado da interação é refletido proporcionalmente sobre a outra instância de EC. 
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Caso o jogador 2, interagindo com sua instância de EC (Figura 7.5: b), resulte em um 

efeito de magnitude 1 sobre EC, a instância do elemento para o jogador 1 receberá 

proporcionalmente um efeito de magnitude 5. Para o caso inverso de o jogador 1 iniciar a 

interação, o resultado será transmitido com intensidade cinco vezes menor à instância de EC 

para o jogador 2. 

A vantagem desta abordagem é que os conflitos de interação simultânea são resolvidos 

de forma segura e não violável, desde que o mecanismo de balanceamento funcione 

corretamente. Entretanto, apesar de bem estruturada, esta solução provê a ilusão de que ambos 

os jogadores estão em um mesmo patamar de evolução, o que pode ter um impacto negativo 

sobre a percepção de progresso do jogador mais experiente. O quadro 7.4 apresenta as 

situações em que a abordagem linear pode ser utilizada. 

Uma solução similar à descrita aqui é implementada nos eventos dinâmicos (FATE) do 

jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Para reduzir a carga sobre os servidores da 

aplicação, o jogo utiliza o mecanismo de instanciar os personagens jogadores, ao invés dos 

elementos conflitantes, um processo denominado de Level Sync.  

 

Quadro 7.4 – Abordagem Linear: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Inter Quest Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não 

Intra Quest Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não 

* Situações intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.5.4. Abordagem Instanciada 

A abordagem instanciada cria versões diferentes dos elementos conflitantes para cada 

jogador, permitindo que cada um interaja apenas com suas próprias instâncias. As instâncias 

assim criadas podem ser visíveis a todos os jogadores ou apenas aos jogadores às quais 

pertencem.  

Trata-se de uma abordagem que busca evitar o conflito, funcionando de forma similar 

à abordagem chaveada, mas automaticamente associando cada instância criada como alvo de 

seu jogador. O jogo Final Fantasy XIV: A Realm Reborn faz uso dessa abordagem com suas 
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levequests, em alguns casos impedindo que outros jogadores interajam com os elementos de 

conflito instanciados e, em outros, tornando-os invisíveis. 

Quando utilizada para resolver conflitos de itens, em particular, essa abordagem 

adiciona um marcador ao item instanciado, impedindo que o mesmo seja trocado com outros 

jogadores e caracterizando-o como item de quest. O quadro 7.5 apresenta as situações às quais 

a abordagem instanciada pode ser aplicada. 

 

Quadro 7.5 – Abordagem Instanciada: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Inter Quest Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Intra Quest Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* 

* Situações intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.5.5. Abordagem Seletiva 

A abordagem seletiva busca resolver o problema de seleção da quest mais apropriada 

para resolução de um conflito individual, no qual um jogador possui mais de um conjunto de 

parâmetros de dificuldade para um mesmo elemento. Nesta abordagem, do tipo abandono, a 

quest que será considerada para o ajuste do elemento de conflito será a quest de nível mais 

baixo dentre as disponíveis, sendo qualquer interação do jogador com o elemento conflitante 

válida apenas no contexto da quest, até a que mesma tenha sido concluída ou cancelada. 

Como exemplo deste cenário, consideremos um jogador participando de duas quests 

de assassinato de um mesmo NPC (figura 7.6).  

 

 

Figura 7.6 – Abordagem Seletiva. (a) o jogador 1 inicia interação com o elemento EC, para o 

qual possui duas instancias de parâmetros. (b) o jogador 1 interage primeiro com o elemento 

EC de dificuldade mais baixa. (c) ao completar a primeira instancia de quest, o jogador 1 

interage novamente com o elemento EC, desta vez ajustado ao conjunto de maior dificuldade. 
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Para completar ambas as quests, o jogador deverá confrontar tal NPC em duas 

ocasiões: na primeira estando o NPC balanceado para a quest mais fácil e na segunda para a 

quest mais difícil. Fica evidente que o ponto fraco desta abordagem é a necessidade de 

realizar uma mesma ação múltiplas vezes, algo que pode prejudicar a imersão e desestimular o 

jogador a completar a segunda quest.  

A abordagem seletiva apenas pode ser empregada em situações de conflito individual 

ou como parte de uma solução para situações de conflito intra quest (quadro 7.6). 

 

Quadro 7.6 – Abordagem Seletiva: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Inter Quest Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Intra Quest Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* Sim* 

* Situações de conflito intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.5.6. Abordagem Mediana 

Uma alternativa para resolver o problema dos conflitos individuais é a abordagem 

mediana, exemplo típico de abordagem conciliatória, segundo a qual o elemento de conflito 

deve ser ajustado de forma a representar todos os conjuntos de parâmetros de dificuldade 

simultaneamente. Trata-se de uma abordagem puramente individual, que resolve o problema 

identificado na abordagem seletiva, mas introduz o novo problema de alterar a dificuldade 

selecionada inicialmente para o jogador e, consequentemente, suas recompensas associadas. 

Em termos práticos, a abordagem busca construir um novo conjunto de parâmetros de 

dificuldade que corresponda à dificuldade média dentre todos os parâmetros associados a um 

mesmo elemento de conflito. 

Retomando o exemplo apresentado na abordagem seletiva de um jogador realizando 

duas quests de assassinato visando o mesmo NPC alvo, a primeira com dificuldade baixa, e a 

segunda com dificuldade elevada, será instanciado um novo NPC de modo que seus 

parâmetros sejam o ponto médio entre as duas quests.  

Dessa forma, é possível ao jogador completar ambas as quests simultaneamente sem a 

necessidade de repetir uma mesma ação (figura 7.7). Entretanto, como o desafio enfrentado é 

reduzido, as recompensas oferecidas por ambas as quests também deverão sofrer 

procedimento semelhante de redução. 
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Figura 7.7 – Abordagem Mediana. (a) o jogador 1 inicia interação com o elemento EC, para o 

qual possui duas instancias de parâmetros. (b) o jogador 1 interage com o elemento EC 

ajustado para corresponder a um dificuldade intermediária aos conjuntos de partida. 

 

A abordagem mediada pode ser empregada somente em situações de conflito 

individual, e somente para elementos do tipo NPC e objeto de cenário (quadro 7.7). 

 

Quadro 7.7 – Abordagem Mediana: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não 

Inter Quest Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Intra Quest Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não 

* Situações de conflito intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.5.7. Abordagem Complementar 

A abordagem complementar é análoga à abordagem mediana no contexto de múltiplos 

jogadores em uma situação inter quest. Nesse caso, ao invés de encontrar o elemento médio 

de dificuldade entre dois conjuntos distintos, será instanciado um elemento que corresponda à 

composição de dificuldade dos conjuntos de todos os jogadores participando da interação. O 

resultado é, similarmente, um elemento de conflito de dificuldade mais elevada que o 

elemento originalmente escolhido para qualquer dos jogadores (figura 7.8). 

 

 

Figura 7.8 – Abordagem Complementar. (a) Estado inicial. (b) Jogador 2 interage com o 

elemento conflitante EC, que passa a estar balanceado para o jogador 2. (c) Jogador 1 interage 

com o elemento EC que assume nível de dificuldade equivalente à composição dos conjuntos. 
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Aumenta-se o grau de dificuldade do encontro para compensar a participação 

colaborativa de múltiplos jogadores. Sendo assim, uma abordagem complementar apenas deve 

ser empregada quando os jogadores estiverem trabalhando em conjunto, em prol de um 

objetivo comum (como derrotar um adversário ou destruir um objeto de cenário). O quadro 

7.8 apresenta as situações de uso para esse tipo de abordagem. 

 

Quadro 7.8 – Abordagem Complementar: Situações de Uso 

Situação de 

Conflito 

Ambiente Instanciado Ambiente Híbrido Ambiente Compartilhado 

NPC Objeto Item NPC Objeto Item NPC Objeto Item 

Individual Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Inter Quest Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não 

Intra Quest Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não Sim* Sim* Não 

* Situações de conflito intra quest requerem uma composição das abordagens individual e inter quest. 

7.6. Método de Validação 

Para validar a modelagem das situações de conflito e das abordagens de resolução fizemos 

uso de um método de pesquisa constituído por três etapas, envolvendo aspectos qualitativos e 

quantitativos, que avaliam a solução para os fatores de cobertura, viabilidade e assertividade. 

A pesquisa foi aplicada pessoalmente a especialistas em game design e jogadores com 

experiência no gênero, de capacidade para identificar e compreender as situações a 

abordagens descritas, envolvendo as etapas de apresentação, avaliação individual e avaliação 

coletiva descritas a seguir: 

 

 Apresentação: esta primeira etapa consistiu na apresentação do problema de progressão 

individualizada em MMORPG, suas motivações e consequências, e da solução 

desenvolvida neste trabalho. Apresentou-se o modelo paramétrico de quests construído e 

introduziu-se o problema de conflitos de balanceamento, com descrição detalhada das 

situações possíveis e das abordagens de resolução identificadas. Essa etapa fez uso de uma 

apresentação de slides e de uma seção rápida de perguntas e respostas, por uma duração 

aproximada de 30 minutos. 

 Avaliação Individual: a etapa de avaliação individual consistiu na coleta de informações 

de controle, uma avaliação quantitativa da modelagem de conflitos, e uma avaliação 

qualitativa dos diferentes aspectos do modelo. Esta etapa fez uso de um questionário 

escrito, preenchido individualmente por cada participante, em cerca de 10 minutos. 
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 Avaliação Coletiva: a última etapa consistiu em uma discussão aberta das situações de 

conflito, das abordagens de resolução e do conceito da pesquisa. Nessa discussão foram 

estimuladas opiniões de caráter crítico, com análise dos pontos positivos e negativos da 

solução proposta, sua significância para os jogadores e das consequências de uso das 

abordagens de resolução de conflitos na sua percepção do jogo. Esta etapa teve duração 

aproximada de 20 minutos. 

 

Foram realizadas três entrevistas com os mesmos grupos de 4, 4 e 3 em um encontro 

com duração total estimada de 60 minutos. Na mesma ocasião foram realizados os 

experimentos de avaliação da ferramenta apresentada no capítulo 6, que necessitaram de um 

adicional de aproximadamente 30 minutos. 

7.7. Resultados Obtidos 

As entrevistas de avaliação foram realizadas com especialistas de game design e 

jogadores experientes do gênero e familiares com desenvolvimento ou design de aplicações, 

dos quais foram coletadas informações de controle sobre envolvimento na área por meio do 

questionário de avaliação individual. O perfil dos participantes foi apresentado em detalhes no 

capítulo 6 desta dissertação. 

7.7.1. Prova de Conceito 

Para complementar a primeira parte do questionário de pesquisa, cada entrevistado 

respondeu adicionalmente às três questões abertas sobre o tema principal do trabalho e seus 

fatores de motivação, com base na apresentação realizada na primeira etapa do nosso método: 

 

1. O que você diria que mais lhe desestimula em jogos MMORPG?  

2. Qual sua opinião sobre o conceito da pesquisa? 

3. A abordagem apresentada aparenta ser válida e viável? 

 

Os participantes identificaram como principal fator de desmotivação na experiência de 

jogo dos MMORPG a grande quantidade de ações repetitivas (grind), a competitividade entre 

jogadores por recursos limitados e a dedicação necessária para conseguir avançar no jogo 

(figura 7.9). 



117 

 

 

Um dos participantes, com perfil de jogador, fez o seguinte comentário: “Parei de 

jogar por causa do grind.”. Da mesma forma, outros jogadores foram da opinião de que a 

dificuldade dos MMORPG não está adaptada a suas necessidades: “World of Warcraft ficou 

muito fácil para agradar aos jogadores casuais.”. Um dos participantes, que se avaliou como 

game designer experiente, fez o seguinte comentário a respeito do papel do tempo na 

progressão: “Se alguém não tem tempo suficiente para jogar, não consegue progredir.”. Isto 

reforça o interesse pelo projeto de pesquisa apresentado nesta dissertação. 

 A respeito do conceito geral da pesquisa, de ajustar a dificuldade de quests para 

controlar a progressão individual em jogos MMORPG, grande parte dos entrevistados 

demonstrou entusiasmo e interesse, com todas as respostas possuindo aspecto positivo. 

Apenas dois dos participantes expressaram dúvidas quanto à viabilidade de se implementar a 

abordagem apresentada, embora ainda acreditem se tratar de uma ideia válida que merece ser 

explorada. 

 

 

Figura 7.9 – Fatores de desmotivação em MMORPG. Principais fatores de desmotivação 

citados pelos entrevistados. O percentual apresentado indica a frequência com que um fator 

foi mencionado por todos os participantes. 

7.7.2. Situações de Conflito e Abordagens de Resolução 

As seguintes questões abertas foram feitas a respeito das ideias deste capítulo, com o 

propósito de avaliar o conceito, as situações e as abordagens de resolução de conflitos aqui 
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descritas sob aspectos de completude e viabilidade. As respostas a estas perguntas foram, em 

seguida, discutidas em grupo na terceira etapa de nosso método, para incentivar críticas e 

sugestões. 

 

1. Você identifica alguma situação de conflito não tratada? 

2. Como você avalia a cobertura das abordagens apresentadas? 

3. As abordagens apresentadas resolvem os problemas de conflito? 

4. Você acredita que as abordagens discutidas sejam viáveis na prática? 

 

Para a primeira pergunta, 81,8% dos participantes respondeu não conseguir identificar 

outra situação de conflito que as retratadas neste capítulo. Um dos entrevistados questionou se 

“podem existir situações de conflito no combate entre jogadores?”. Esse questionamento foi 

discutido junto com o grupo na terceira etapa de avaliação conjunta, durante a qual foi 

determinado que esse tipo de conflito não indica situações de desbalanceamento de 

dificuldade, não estando portanto no escopo deste trabalho. Outro participante questionou a 

existência de conflitos sem a participação dos jogadores (quando um elemento conflitante 

interage diretamente com outro): “e quando um inimigo ataca um NPC aliado?”. Explicou-se 

que tais conflitos também não indicam situações de desbalanceamento uma vez que ambos os 

elementos de conflito estão ajustados para o mesmo jogador. 

Grande parte dos entrevistados foi da opinião de que as abordagens de resolução de 

conflitos apresentadas são abrangentes para todas as situações descritas (81,8%), mas alguns 

afirmaram que outras soluções são possíveis em cada cenário específico (45,5%), sendo o 

conjunto de abordagens apresentadas representativo, mas não compreensivo. Foi comentado 

por um dos participantes: “[As abordagens apresentadas] parecem tratar de todos os casos, 

mas para mim ainda existem outras.”. Quando questionados sobre abordagens alternativas, os 

grupos comentaram não haver tempo hábil para fazer uma análise aprofundada durante a 

entrevista. 

De modo similar, uma quantidade significativa dos entrevistados (91,0%) afirmou que 

as abordagens de resolução descritas resolvem as situações de conflito demonstradas, alguns 

com a ressalva de que podem existir abordagens alternativas ou situações de conflito não 

identificadas (45,5%). Apenas um entrevistado afirmou não acreditar que as abordagens 

resolvam os problemas de conflito. Quando questionado, comentou achar que não 

funcionariam bem na prática. 



119 

 

 

Para a última pergunta, os participantes apresentaram dúvida sobre a viabilidade 

técnica de se utilizar diferentes abordagens de resolução para diferentes situações de conflito. 

Dos entrevistados. 45,5% afirmou ser possível implementar a solução exposta no trabalho, 

36,6% citaram dificuldades práticas mas não-impeditivas e 18,2% afirmaram não ser viável 

uma implementação prática do modelo proposto. Um dos participantes comentou que “me 

parece um pouco complicado de manter funcionando bem.”, enquanto outro citou que “acho 

uma boa ideia, mas tem que ser bem executada para dar certo.”. 

7.8. Considerações Finais 

Diversas abordagens foram propostas para tratar as situações de conflito nesse 

capítulo, a serem escolhidas pelo game designer na definição da mecânica de cada 

implementação de jogo MMORPG. O modelo de situações de conflito e as diferentes 

abordagens aqui descritas foram validadas por meio de uma entrevista em três etapas com 

especialistas de game design e jogadores do gênero.  

Os participantes de ambos estes perfis acharam a premissa base da pesquisa 

interessante e de grande possibilidade de aplicação, relatando como pontos negativos dos 

MMORPG tradicionais os aspectos de tempo de progressão, ações repetitivas e dificuldade 

inconstante que motivaram a formalização do nosso problema de progressão individualizada 

no gênero. 

Os resultados demonstraram também que o tratamento adequado de situações de 

conflito é essencial para o bom funcionamento de uma aplicação prática com base no modelo 

definido nessa pesquisa. Dessa forma, apresentam-se grandes oportunidades de 

aprofundamento no quesito de situações de conflito e abordagens de resolução, extensão que 

pode ser estruturada com base na metodologia apresentada neste capítulo. 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma abordagem inovadora para resolver o problema de 

progressão individualizada às necessidades de cada jogador dentro do gênero MMORPG. 

Vimos como o equilíbrio ideal entre desafio e recompensas é um fator crítico para o sucesso 

comercial de um jogo, e que tal equilíbrio é inerentemente diversificado, sendo impossível de 

determinar com precisão para um grupo grande de jogadores com diferentes perfis e 

preferências. Para o gênero em questão, identificamos que a velocidade de progressão no 

enredo é o ponto central de controle deste aspecto, sendo o problema que buscamos resolver 

em nossa pesquisa. 

 Apresentamos uma solução fundamentada no conceito de quest como elemento 

controlador de dificuldade, ao qual todo parâmetro ambiental de um jogo está subjugado. 

Propusemos a criação de um modelo paramétrico, construído com base na análise de 725 

instâncias dos principais jogos do mercado atual, para representar os parâmetros de 

dificuldade associados a cada classe de quests. Mostramos como tal modelo é valido no 

contexto do gênero MMORPG, e os problemas decorrentes de seu uso quando múltiplos 

jogadores interagem com elementos ajustados em situações de conflito de balanceamento. 

Para esses, propusemos um modelo de representação, envolvendo os diferentes elementos de 

conflito, e uma gama de abordagens para sua resolução. Para auxiliar na criação de quests 

dentro do nosso paradigma, desenvolvemos a ferramenta QuestBuilder, voltada para edição e 

gerenciamento de quests com diferentes níveis de dificuldade. O conceito da pesquisa, as 

abordagens para resolução de conflitos, e a ferramenta desenvolvida foram validados por 

especialistas em game desgin e jogadores de longa data do gênero, por meio de entrevistas, 

discussões em grupo e experimentos controlados. 

 Os resultados de validação, tanto da modelagem inicial de quests – com a construção e 

refinamento do modelo seguindo uma abordagem inspirada em aprendizagem de máquina –, 

quanto da pesquisa qualitativa sobre as abordagens de resolução de conflitos, e dos 

experimentos de avaliação da ferramenta, puserem em evidência a viabilidade da linha de 

pesquisa perseguida no ajuste de dificuldade para o gênero MMORPG. 

Há evidências de que a abordagem proposta atende às premissas e requisitos de uma 

solução para o problema original discutido no capítulo 2, por ser livre de dependências de 

implementação (RB01); permitir a adaptação da dificuldade às necessidades individuais dos 

jogadores (RB02); identificar os elementos de dificuldade representativos do gênero (RB03); 
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permitir progressão individualizada com a escolha do grau de dificuldade de cada quest 

(RB04); e apresentar uma metodologia de tratamento para problemas de conflito de 

balanceamento (RB05). 

8.1. Contribuições 

Este trabalho traz várias contribuições que, em conjunto, apresentam uma visão 

completa da solução concebida para o problema de ajuste de dificuldade em MMORPG. Tais 

contribuições podem, entretanto, serem utilizadas de forma separada para tratar de desafios 

específicos de balanceamento de dificuldade, design de quests, ou resolução de conflitos 

multijogadores. Desta forma, são as principais contribuições desta pesquisa: 

 

 Um novo paradigma de dificuldade em MMORPG tratando quests como elemento central 

da experiência e fator determinante de dificuldade; 

 Uma nova classificação de quests associada a um modelo dos parâmetros de dificuldade 

que podem ser manipulados para afetar o desafio de quests; 

 Uma visão dos conflitos de balanceamento de quests em ambientes compartilhados e 

propostas de diversas abordagens de resolução para tais conflitos; 

 A ferramenta QuestDesigner para criação e gerenciamento de quests. 

8.2. Trabalhos Futuros 

O trabalho aqui realizado apresenta diversas oportunidades para novas pesquisas, uma 

vez que identificamos apenas uma abordagem generalista que abstraiu fatores humanos tais 

como a reação dos jogadores à solução proposta, o impacto de cada abordagem de resolução 

de conflitos sobre sua percepção de progressão e o impacto da variação de dificuldade na 

imersão do jogo. Além destes, alguns dos aspectos técnicos levantados merecem ser 

aprofundados, tais como as situações de conflito e suas abordagens de resolução. Da mesma 

forma, conforme o resultado dos experimentos, há muito que melhorar nos quesitos de 

usabilidade da ferramenta QuestBuilder. Enfim, a pesquisa como um todo carece de validação 

com cenários reais implementados em um protótipo de jogo e submetidos a experimentos que 

avaliam quesitos de jogabilidade. Desta forma, as seguintes melhorias foram planejadas na 

continuidade deste trabalho: 
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 Desenvolver um protótipo de jogo com base no nosso modelo de quests e abordando as 

situações de conflito identificadas na pesquisa. Este protótipo será validado com 

experimentos demonstrando a viabilidade de ajustar-se a dificuldade individual de quests e 

das abordagens de resolução de conflitos. 

 Expandir a pesquisa sob a ótica dos fatores motivacionais e modelagem emocional dos 

jogadores, investigando a melhor forma de prover os ajustes de dificuldade aqui 

apresentados de forma transparente, sem impacto na imersão, e integrada à narrativa. 

 Desenvolver mecanismos de detecção de desbalanceamento de dificuldade, e mecanismos 

para ajustar automaticamente a dificuldade de quests a cada jogador sem a necessidade de 

intervenção do game designer, seguindo uma abordagem de balanceamento dinâmico. 

 Ampliar o escopo de abordagens para resolução de conflitos, introduzindo novas 

abordagens com menor impacto na percepção de dificuldade dos jogadores. 

 Melhorar a interface e a usabilidade da ferramenta QuestBuilder, incluindo a 

implementação de opções de ajuda, formas de reaproveitar elementos e simplificar o 

processo de criação de quests. 
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