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RESUMO 

 

Pesquisas recentes com empresas desenvolvedoras de jogos no Brasil mostram a 

dificuldade que elas enfrentam no que se refere à captação de recursos para financiar seus 

empreendimentos. Isso mostra a deficiência dos gestores em matéria de modelos de negócios. 

No aspecto acadêmico, os estudos da área de jogos, em sua maioria, também estão 

relacionados apenas ao artefato em si, carecendo de estudos sobre a forma como eles são 

inseridos no mercado de forma rentável e sustentável economicamente. Tratando aqui os 

jogos como um produto com foco no segmento dos casuais sociais mobile voltados para o 

mercado de entretenimento, entende-se que o desafio dos Game Designers vai além da 

configuração. A partir da ferramenta de concepção de jogos "Game Design Canvas" e com 

auxílio de Metodologias de Design, a apresentação de um novo Canvas é o objeto de estudo 

deste trabalho, com o intuito de auxiliar a concepção não apenas de jogos, mas a definição de 

sua cadeia de valor. Para tanto, são explorados os conceitos de: modelos de negócios, 

Metodologias de Design, jogos e um retrospecto sobre a evolução das estratégias de 

comercialização de jogos. Finalmente, para demonstrar a aplicação da extensão do Design 

Thinking Canvas, um exemplo prático do jogo Bubble Witch Saga 2 é apresentado. Como 

resultado deste trabalho, foi desenvolvida uma ferramenta com aplicação prática para 

construção de modelos de negócios de jogos. 

 

Palavras-chave: Jogos Casuais, Canvas, Modelos de Negócios, Design Thinking, 

Metodologia de Design.  
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ABSTRACT 

Recent researches with companies developers of games in Brazil show the difficulty 

they face in relation to fund-raising to finance their ventures. This shows the deficiency of 

managers on business models. In the academic field, studies of the games area, mostly, are 

also related only to the artifact itself, lacking studies about how they are inserted into the 

market of an economically profitable and sustainable way. Considering here the games as a 

product with focus on the segment of social casual mobile facing the entertainment market, it 

is understood that the challenge of Game Designers goes beyond setting. From the design tool 

of games "Game Design Canvas" and with the help of Design Methodologies, the 

presentation of a new Canvas is the object of study of this work, in order to help the 

conception not only of games, but the definition of its value chain. For this, the concepts 

explored are: business models, Methodologies of Design, games and a retrospect about the 

evolution of marketing strategies of games. Finally to demonstrate the application of the 

extension of the Design Thinking Canvas, a practical example of Bubble Witch Saga 2 game 

is shown. As result of this work, a tool with practical application for building of game 

business models was developed. 

 

Keywords: Casual games, Canvas, Business Models, Design Thinking, Design Methodologies. 
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1 CONTEXTO 

Um estudo publicado em 20131, por parte do instituto de pesquisa de mercado 

Newzoo, apresentou os números de crescimento do mercado de games no mundo. A previsão 

era que a indústria de jogos faturaria US$ 80,5 bilhões em 2015. Em nota mais recente do 

final de 2014, o mesmo instituto reavaliou suas estimativas para US$ 91,95 bilhões2. 

Posteriormente em 20143, a Newzoo coloca o Brasil em 11° lugar no ranking mundial 

da indústria de jogos e em 1° na América Latina. Estima-se que o Brasil deva consumir US$ 

1,4 bilhões dos US$ 3,3 bilhões da América Latina, ao longo de 2014, não incluindo a compra 

de consoles. Pode parecer pouco, mas a América Latina é um dos mercados que mais cresce 

no mundo, a uma taxa de 14,2%, sendo considerada no foco de muitas empresas. 

Um dos principais propulsores para o crescimento em games no Brasil tem sido os 

jogos para smartphones. Pouco mais da metade dos gamers brasileiros (52,9%) acessavam, 

em 2013, os jogos por meio de seus smartphones. No Brasil, o índice significa que 25,8 

milhões de usuários utilizam esses dispositivos para jogar4.  

Considerando que, segundo dados do eMarketer, divulgados pelo portal IDGNOW, 

até 2017, o Brasil terá 70,5 milhões de usuários de smartphones em uso. Pesquisa da 

desenvolvedora de games Sioux, também divulgada pelo mesmo Portal, mostrou que jogos é 

a terceira principal atividade de usuários de smartphones, perdendo apenas para "fazer 

chamadas" e "acessar redes sociais", isso quer dizer que 75% dos usuários de smartphones 

usam os aparelhos para jogar, demonstrando a expressividade do potencial de crescimento 

para jogos da plataforma mobile. 

Dentro das categorias de jogos mobiles mais populares estão os jogos casuais.Estes 

são jogos que não demandam uma continuidade, não exigindo assim comprometimento, 

dedicação de tempo ou habilidades especiais por parte de seus usuários. Por serem jogos mais 

simples, sua facilidade faz com que o usuário aprenda as regras com rapidez e possa se 

                                                
1NEWZOO, 2013. 
2THE GUARDIAN, 2014. 
3UOL Jogos, 2014. 
4VEKONY, Daniel. Brasil possui 48,8 milhões de gamers: 52% jogam em smartphones! Marketing e Games. 
Fev, 2014. Disponível em: http://www.marketingegames.com.br/brasil-possui-488-milhoes-de-gamers-52-
jogam-em-smartphones/ 



 

 
 

2

divertir a qualquer momento, no seu celular, tablet ou computador.  

No início de 2014, o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP, financiada pelo 

BNDES, divulgou o relatório de “Mapeamento da Indústria Brasileira e Global de Jogos 

Digitais”. De acordo com o relatório, a maior parte das empresas brasileiras desenvolve jogos 

para PCs (Windows), para a Web e para dispositivos móveis (tanto para os sistemas Android 

quanto para iOS) e mais de 75% das empresas que participaram da pesquisa desenvolveram 

jogos para plataforma mobile em 2013. 

Entre as conclusões apresentadas no relatório da USP, aponta-se que a indústria de 

games no Brasil é pequena e iniciante, em comparação com os líderes do mercado. O setor 

tem competência, profissionais qualificados e escolas que formam pessoas para trabalhar 

nesta área específica, mas carece de maior experiência nas áreas de negócios, comercial e 

administrativa. 

Essa conclusão se embasa na resposta da maioria das empresas que participaram da 

pesquisa; quando questionadas a respeito dos desafios para os próximos cinco anos, 

demonstraram preocupação com o levantamento de recursos financeiros, seja através de 

investimentos ou de vendas. Segundo os pesquisadores, essa preocupação sugere que muitos 

desenvolvedores de jogos digitais ainda não são capazes de lucrar com seus produtos e têm 

dificuldade em vendê-los. Em outras palavras, as empresas têm dificuldade em desenhar um 

modelo de negócio realista e sustentável e de gerenciá-lo. 

De acordo comOsterwalder e Pigneur (2011), o modelo de negócios descreve como a 

organização cria, entrega e capta valor. Esta última é popularmente conhecida no universo 

digital como monetização. No momento em que se busca a captação de recursos ou a própria 

empresa está em um momento de decisão de investimento em um novo título, a incerteza do 

sucesso e do grau de confiabilidade na qualidade das informações, que embasam as projeções  

para retorno deste investimento, muitas vezes fazem com que se percam grandes 

oportunidades de negócios ou que se invistam em negócios que são mal implementados, 

resultando em prejuízos. 

No campo da administração, a criação de modelos de negócios vem sendo estudada e 

aperfeiçoada há anos, mas suas contribuições ainda continuam muito voltadas para as 

indústrias e o comércio, pouco atendendo a perfis de empresas mais dinâmicas que exigem 
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processos mais inovadores. 

Na busca por atender essas necessidades, o Business Model Canvas, de Alex 

Osterwalder e Yves Pigneur (2011), tem se destacado como importante ferramenta nesse 

processo de redefinição da forma como construímos modelos de negócios. Apropriando-se de 

muitos conhecimentos e ferramentas da área de Design, entre outras, a metodologia tem como 

objetivo servir de guia para a criação de modelos inovadores de negócios a partir de 

validações de hipóteses geradas ao longo do seu percurso de construção, resultando em um 

quadro geral do negócio, popularmente no meio acadêmico conhecido como "Canvas". 

Com a ampliação do seu escopo de atuação nos últimos anos, a disciplina do Design 

vem sendo propagada, ao longo da evolução e desenvolvimento da economia e sociedade pós-

moderna, como sendo uma ferramenta estratégica de desenvolvimento social, econômico e de 

competitividade - saindo de um processo exclusivamente operacional de produção para 

integrar núcleos estratégicos das empresas. (MOZOTA, 2011).  

O reposicionamento do seu campo de ação - que o coloca como determinante no papel 

de resolução de problemas complexos -, potencializa seu caráter estratégico e de inovação. De 

acordo com Teixeira (2005), dentre os principais recursos organizacionais necessários para 

obter sucesso em uma empresa, o Design se manifesta em sua dimensão estratégica: ao 

antecipar possíveis e prováveis cenários, atuando como um componente fundamental para o 

incremento da competitividade empresarial. (COSTA, 2010).  

Apesar das contribuições acadêmicas do Design para o vetor de negócios já ter sido 

expressiva, ainda há espaço para crescimento. Na área de artefatos digitais, muito vem sendo 

estudado para criação de jogos eletrônicos em duas dimensões. A primeira visando que a 

adequação dos produtos e serviços desenvolvidos venham suprir as necessidades e desejos de 

seus usuários, resultando em estudos nas áreas de concepção (CREDIDIO, 2007 e CALADO, 

2012), narrativa (FALCÃO, 2009 e 2015) e usabilidade (BELFORT, 2011). A segunda 

dimensão  busca a melhoria de processos de produção de jogos, por meio de prototipagem 

(BREYER, 2008); alguns estudos iniciais sobre os seus modelos de negócios (ARAUJO, 

2010); e mais recentemente, o desenho de um Canvas para a concepção de jogos (LAM, 

2013). Este último pode ser considerado um grande passo no caminho de um modelo que 

contribua para a construção de jogos, mas a hipótese deste trabalho é que esse modelo ainda 

carece de elementos essenciais para ser considerado uma ferramenta de definição de 
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negóciosna área. 

Nesse contexto, reside a motivação do presente trabalho, em alcançar um modelo de 

Canvas para que os gestores possam, de maneira simplificada e com o auxílio das 

metodologias de design existentes, criar modelos de negócios e aplicá-los.  

Para sugerir essa nova ferramenta, inicialmente serão conduzidos estudos e pesquisas 

bibliográficas sobre modelos de negócios suas origens e seus conceitos. Nesse primeiro 

momento o termo Modelos de Negócios será estudado com base em definições oriundas do 

campo da Administração pura, buscando assim as suas origens. Em seguida, apresentaremos o 

resultado das contribuições do Design no campo da Administração através da criação de uma 

nova ferramenta - Business Model Canvas. Concluindo a explanação sobre os métodos de 

construção de modelos de negócios, serão mostradas as adaptações do Design para o Business 

Model Canvas. Estas últimas, serão a base para a construção do modelo a ser proposto pelo 

presente trabalho. 

 Em um segundo momento, buscar-se-á entender a evolução dos modelos de negócios 

no segmento de jogos, quais são as características e particularidades do mercado, tendo como 

foco os jogos casuais mobile. A escolha pela ênfase em jogos casuais decorre de suas 

reduzidas barreiras de entrada, exigindo um menor custo para produzir uma versão de 

lançamento. Assim, são tipos de jogos que as empresas brasileiras desenvolvedoras - as quais, 

em sua maioria, são de menor porte - têm maiores condições de investir e competir no 

mercado. 

Para o último bloco deste trabalho, foi escolhido ojogo Bubble Witch Saga 2, por ser 

um casual com versão mobile de grande sucesso no mercado atual e por ter uma mecânica 

simples e já consagrada nesse segmento - Bubble Shooter. Assim, objetiva-se garantir que o 

foco da análise se mantenha na estrutura de negócio, e não nos seus elementos de jogo. 

Utilizando este jogo como um exemplo prático, será aplicado o Game Design Canvas 

sugerido por Lam (2013), e através do método indutivo observar os elementos não tratados 

pela ferramenta, conforme a hipótese deste trabalho, elencando esses questionamentos. Em 

seguida, buscando preencher essas lacunas com o auxílio de Metodologias de Design um 

novo modelo será apresentado. A abordagem do trabalho é qualitativa, objetivando gerar 

conhecimentos para aplicações práticas. Posteriormente, os resultados serão analisados, 

gerando as conclusões e contribuições desta pesquisa. 
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Parte 1 

2 ORIGENS DOS MODELOS DE NEGÓCIOS 

Nos últimos anos o conceito de modelo de negócio tem se tornado popular. Novos 

tipos de empresas, principalmente as relacionados à internet, precisavam de novos modelos. 

Uma pesquisa pelo termo "business model" na página do Google retornou mais de 24 milhões 

de resultados5. Apesar da quantidade, poucos são os artigos encontrados que abordem a 

definição do termo. 

Acredita-se que o termo Modelo de Negócio foi utilizado pela primeira vez em 1957 

em um artigo de Bellman e Clark. Na década de 60 outros autores usaram o termo em artigos, 

mas não com uma homogeneidade de significado. (WIRTZ, 2011). 

A origem do uso desse termo, como se conhece hoje, pode ser rastreada na década de 

70, em conexão com trabalhos no campo da informática e modelagem de sistema publicados 

na literatura científica. Com o aumento da representatividade das empresas de tecnologia da 

informação, na década de 90, o termo atraiu a atenção de outras áreas e começou a ser mais 

utilizado em um contexto de estratégia. A ascensão da internet ajudou-o a tornar-se foco da 

mídia corporativa e passou a ser empregado na literatura especializada. (WIRTZ, 2011). 

A expressão cresceu mesmo em popularidade na chamada Nova Economia, muitas 

vezes sendo utilizada como sinônimo de "conceito de negócio", "ideia de negócio" ou 

"modelo econômico de negócio", outras vezes confundido com o conceito de estratégia e 

misturado com o campo de criação de valor. (WIRTZ, 2011). 

O declínio da euforia ao redor da Nova Economia, desde o final dos anos 2000, levou 

a uma mudança no seu entendimento. Como muitos donos de Websites descobriram no início 

do Worldwide Web - seus modelos de negócios originais não funcionavam6. Modelos de 

negócios mal concebidos ou mal executados eram uma das principais razões pelas quais 

muitas empresas da Nova Economia falharam, gerando uma conotação negativa para o termo. 

Parte desses insucessos decorreu da inflexibilidade e resiliência como os modelos eram 

                                                
5Pesquisa realizada no dia 06/10/2015 pelo termo exato "business model". 
6http://www.audiencedialogue.net/busmod.html 
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aplicados. Alguns autores como Chesbrough e Rosenbloom (2002) enfatizavam que muitos 

empreendimentos que obtiveram sucessos foram forçados a mudar sua proposta inicial de 

modelo de negócio. 

Apesar disso, o interesse pelo uso de modelos de negócio se manteve e foi adotado por 

empresas da velha economia que ainda não tinham muita afinidade com a internet até o ponto 

de começarem a adotar componentes de e-business. Como resultado desse interesse no mundo 

empresarial criaram-se os fundamentos para um novo campo de discussão científica. 

Ainda de acordo com Wirtz (2011), as diversas origens do surgimento do termo 

levaram a diferentes abordagens teóricas na academia: tecnologia da informação, estratégia e 

teoria organizacional. Posteriormente o autor justifica: 

Orientação à Tecnologia da Informação 

No início era usado como forma de descrever processos e estruturas existentes para 

desenvolvimento de sistemas; agora se transformou na primeira etapa do processo. Mudou de 

um plano de produção de um sistema de informação para uma representação integrada da 

organização empresarial em apoio à gestão. Tendo, assim, um papel importante na 

modelagem de processos. 

Orientação à Teoria Organizacional 

O modelo de negócio funciona como um instrumento ou um plano para entender como 

a empresa funciona. Uma representação abstrata da estrutura ou arquitetura da empresa. 

Tendo, assim, um papel importante na otimização de processos. 

Orientação à Estratégia 

Leva em consideração elementos de competição. A inovação passa a ser fortemente 

discutida como seu elemento básico. Outro fator essencial desta abordagem no âmbito das 

capacidades dinâmicas de uma companhia é a lógica da geração de valor através de vários 

atores e suas competências essenciais, tendo assim, um papel importante nos meios de 

operacionalização. É importante esclarecer aqui que o conceito de valor nesta orientação é 

holístico, extrapolando a visão estreita econômico-financeira e as teorias de valor do trabalho 

e de preços. A criação de valor decorre de aspectos mais mentais do que econômicos, ou seja, 

aspectos etéreos como imagem, prestígio, atração, simpatia, satisfação, por exemplo. Nessa 
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visão, o valor deve ser resultado de uma tripartite entre acionistas, consumidores e pessoas 

(SHOELER, 2013). 

A Figura 1 mostra o resumo dessas 3 (três) abordagens teóricas para o processo de 

Modelagem de Negócios. 

Figura 1 - Abordagens teóricas de Modelos de Negócios 

 

Fonte: WIRTZ, 2011. 
 

A implementação e administração do modelo de negócio é a tradução do plano para 

elementos mais concretos como a estrutura do negócio, processos, infraestruturas e sistemas 

.(OSTERWALDER, PIGNEUR, TUCCI, 2005). Os autores reforçam a ideia das abordagens 

teóricas mencionadas por Wirtz (2011): 

"nós entendemos o Modelo de Negócios como um plano construtor que permite modelar e 
definir a estrutura do negócio e os sistemas que constituem a forma operacional e física que a 
empresa terá. Nós chamamos essa relação entre a estratégia, organização e sistemas de 
triângulo do negócio, que é constantemente sujeito de pressões externas como forças 
competitivas, mudanças sociais e tecnológicas, opinião do cliente e ambiente legal". 
(OSTERWALDER, PIGNEUR, TUCCI, 2005). 

As três abordagens do modelo de negócio têm um papel importante, o que torna muito 

difícil unificá-las em um único conceito. Muitos autores têm tentado formular uma definição 

para o termo, mas ainda não há um conceito único hegemônico. Pesquisadores começaram a 

convergir nos seguintes temas que caracterizam o modelo de negócio. (ZOTT e AMIT, 2013): 
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(a) modelo de negócio centra na lógica de como é criado valor para todos os 

stakeholders e não apenas em como é captado o valor pela empresa. 

(b) atividades realizadas pela empresa assim como pelos parceiros, fornecedores e até 

clientes tem um papel importante na regra do negócio. 

(c) modelo de negócio enfatiza o nível de sistema, uma abordagem holística através da 

explicação de como as empresas fazem negócios. 

(d) modelo de negócio está emergindo como um novo nível e unidade de análise. 

Para Rappa (2000), um modelo de negócio descreve como a empresa ganha dinheiro 

especificando onde ela se posiciona na cadeia de valor7. Já Cavagnoli (2009)considera que um 

modelo de negócio deve responder a duas perguntas: Como são os valores criados, capturados 

e por quem? Como pode ser capturado o valor criado, controlado e por quem? 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2013), o modelo é a possibilidade de visualizar a descrição do negócio: as partes que o 

compõem e a combinação de seus elementos e funções, de forma que a ideia sobre o negócio 

seja bem compreendida por quem o interpreta, da maneira pretendida por quem o criou. 

Para Rosembloom (2002), o modelo de negócio permite conhecer as funções de 

negócio, o que é fundamental para aplicá-las como ferramentas estratégicas para que o canal 

de marketing seja efetivo. Para tanto, "é necessário construir um modelo de negócios eficiente 

e eficaz, para que a estratégia dê certo”. (MENDES, 2011). 

De acordo com Chesrough e Rosenbloom (apud MENDES, 2011),em pesquisas na 

literatura acadêmica e de negócios, identificaram seis componentes comuns nos modelos de 

negócios8: 

1. Proposição de valor 

2. Segmento de mercado 

3. Estrutura da cadeia de valor 

4. Geração de receitas e margens 

5. Estratégia competitiva 
                                                

7http://www.audiencedialogue.net/busmod.html 
8http://www.quickmba.com/entre/business-model/ 
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6. Posição na rede de valor 

Em virtude da dificuldade em alcançar um conceito soberano, mas já com alguns 

acordos, muitos autores tem se preocupado em clarear nos seus estudos o que o conceito de 

Modelo de Negócios não é. Para Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) o modelo de negócios é 

a lógica de criar e comercializar valor, não podendo ser confundido com o Modelo de 

Processos de Negócios que define como o caso de negócio é implementado em processos.  

Plano de negócios por muitos anos foi a ferramenta principal para descrição do 

negócio da empresa. É um documento longo e textual, enquanto o modelo de negócio é mais 

sucinto e direto, muitas vezes definido em apenas uma página. O plano de negócio estruturado 

ajuda a delinear e a entender os detalhes do modelo de negócio. Ele apresenta os custos e 

despesas da empresa, os planos de operações, marketing, venda e investimentos, sendo muitas 

vezes utilizados para analisar a viabilidade do modelo escolhido. 

Por último, umas das principais e naturais confusões do termo deriva de sua 

abordagem estratégica, que não deve ser confundida com a estratégia em si. De acordo com 

Magretta, citado por Wirtz (2011), o modelo de negócios é uma abstração da estratégia de 

uma organização que potencialmente pode ser aplicada a varias outras organizações. É um 

sistema que mostra como as peças do negócio se encaixam, enquanto a estratégia inclui 

também os competidores. Isso inclui a descrição de como o negócio funciona como sistema, 

mas não como será feita a sua implementação, o que fica a cargo da estratégia.  

A respeito deste último ponto, a fraca distinção entre o modelo e a implementação faz 

com que a execução, às vezes, seja um pouco negligenciada. Por isso, para Osterwalder, 

Pigneur, Tucci (2005), não poderiam haver livros que contam casos de sucesso de modelos de 

negócios, pois o modelo por si só não poderia ser um sucesso. Um bom modelo de negócio 

pode gerar péssimos resultados se mal administrado, assim como, um modelo de negócio 

fraco pode dar excelentes resultados, se bem gerido.  

Como citado anteriormente, um mesmo modelo de negócio pode ser aplicado em 

várias outras organizações, no entanto, os modelos variam de acordo com a época, cultura, 

tamanho e fase de desenvolvimento da empresa, seja startup ou consolidada. "Para extrair 

valor de uma inovação, a Startup ou qualquer empresa precisa de um modelo de negócios 
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apropriado. Modelos de Negócios convertem tecnologia em valor econômico" 9. A fim de 

atingir tais expectativas, um modelo de negócio precisa ser simples, relevante e intuitivamente 

compreensível.  Muitas vezes a inovação não está na tecnologia ou no produto, mas no 

modelo de negócio em si. 

3 NOVOS HORIZONTES DO DESIGN 

Desde o boom da era industrial, a meados do século XVIII e fim de século XIX, que 

adicionou velocidade à produção dos bens de consumo, introduzindo a fabricação em série, e 

agora, com a era da informação que ultrapassou fronteiras na forma de se comunicar, o modo 

como pensamos os artefatos vem sendo questionado. Com a evolução das sociedades de 

consumo, a acelerada transformação das coisas e ideias estimuladas pela enxurrada de 

informações e novidades, o efêmero se consolida e o consumo deixa de ser ostentatório, 

passando a ser emocional. O consumidor é analisado conforme seus desejos, sensações, bem 

como as suas necessidades. As relações são cada vez mais complexas e o lançamento de um 

novo produto neste universo requer que muitos aspectos sejam considerados. (CARDOSO, 

2012). 

Lançar um novo empreendimento, seja ele uma nova empresa ou apenas um novo 

produto dentro de uma organização consolidada no mercado, é sempre um desafio com 

grandes chances de sucesso ou de fracasso. De acordo com as fórmulas tradicionais, deve-se 

escrever um plano de negócio ou de projeto, um bom pitch10 para conseguir recursos dos 

investidores, desenvolver o produto e começar a vender. Ao longo dessa trajetória muitas 

surpresas podem acontecer e descobrir-se que o produto não recebe aceitação esperada. 

Infelizmente, esse é um cenário que se concretiza para 75% das startups nos Estados Unidos, 

segundo pesquisa recente da Harvard Business School11. 

 

 

                                                
9http://www.quickmba.com/entre/business-model/ 
10Pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de conquistar o interesse da outra parte 
(investidor ou cliente) pelo seu negócio. Utilizado principalmente para conseguir investimentos dos chamados 
"investidores Anjos". (REVISTA PEGN) 
11BLANK, Steve.Why the Lean Start-up changes everthing. Harvard Business Review.Maio, 2013. Disponível 
em: https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything 
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Diante desse ambiente de extrema competitividade mercadológica, a inovação tem se 

mostrado como uma ferramenta essencial para atender às demandas de uma sociedade 

queapresenta a cada dia novos problemas. Vivemos em um momento no qual as empresas 

precisam se reinventar e se reestruturar a cada dia. Essa questão é expressa por Dziobzenski et 

al  (apud Bezerra, 2011):  

"...a lógica é bastante simples. Para sobreviver é preciso se diferenciar; se a diferenciação tiver 
sucesso, ela trará atenção; se a atenção tiver sucesso, trará aceitação; e se houver aceitação, 
haverá futuro. Assim, somo quase condenados a nos diferenciar". 

A disciplina do Design se posiciona como uma frente de ação para a inovação, sendo 

considerada em muitas empresas como uma ferramenta estratégica para a competitividade. Na 

visão de Papanek (1971), o design é uma matriz subjacente primária da vida, todos fazem 

design, qualquer tentativa de separar o design como uma coisa em si reduz o valor do design. 

Pode-se definir o design então como tudo o que se faz para um determinado fim; é um esforço 

inconsciente para impor ordem significativa às coisas, mas apenas em tempos recentes essa 

força vem sendo reconhecida. 

Nessa mesma obra Papanek já sugeria uma série de medidas para se tornar um bom 

designer. Destaca-se a importância do profissional se familiarizar com outros domínios e 

inserir outras ciências no processo de design. A maioria das novas descobertas é feita na 

fronteira entre diferentes técnicas e as disciplinas. É a chamada interdisciplinaridade. Além 

disso, é fundamental que o designer desenvolva a capacidade de reconhecer, isolar, definir e 

resolver problemas. 

Em seu trabalho de dissertação Desconsi (2012) faz uma contextualização e apresenta 

os fundamentos do Design Thinking. A autora apresenta a visão de Simon (1969) sobre as 

interações humanas e o impacto que elas têm com os artefatos, fornecendo o tratado clássico 

sobre a complexidade e a natureza dos fenômenos dos objetos. Neste, Simon considera como 

podemos criar artefatos “para alcançar objetivos”. Ele destaca o fato de que diferentes 

disciplinas se preocupam “não com a forma como as coisas estão, mas com a forma como 

eles podem ser - em suma, com design”. (Simon, apud Desconsi, 2012). 

Desconsi (2012) destaca o subconjunto de problemas que as empresas se deparam e 

aonde vem adotando as técnicas do raciocínio projetual do Design como um método para 
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resolver esses problemas que não parecem ter soluções ou que contam com 

incontáveisvariáveis. A chave para encontrar soluções a problemas capciosos está na 

capacidade do designer em acolher paradoxos, na disposição de enfrentar o mal-estar gerado 

pela tensão criativa até serem resolvidos todos os conflitos. Assim, os designers não devem 

focar seu pensamento na solução dos problemas, mas em aprender a construir cenários que 

possam permitir outras visões destes, ou seja, trabalhar através deles, identificando 

oportunidades e analisando o problema em muitas partes até poder sintetizar as variáveis. 

Utilizam processos não-lógicos, difíceis de traduzir em palavras, mas fáceis de expressar em 

ações.    

Martin (2010), diretor da Faculdade de Administração Rotman da Universidade de 

Toronto, explica as diferenças entre o raciocínio para os negócios e o raciocínio para o design. 

No tocante aos negócios, Martin menciona o raciocínio indutivo (fundamentado na 

observação de que algo funciona) e o raciocínio dedutivo (baseado na prova de que algo 

existe). Em relação ao design, ele cita o raciocínio abdutivo (que imagina que algo poderia 

existir). Os raciocínios indutivos e dedutivos são perfeitos para tarefas de natureza 

algorítmica, que têm fórmulas conhecidas, mas são inadequadas para tarefas heurísticas, que 

não são governadas por regras predefinidas.  

Desconsi (2012) cita ainda o conceito de raciocínio abdutivo do filósofo C. S. Pierce. 

De acordo com Pierce (apud Desconsi, 2012), "dedução prova que algo deve ser; indução 

mostra que alguma coisa é realmente operativa; abdução sugere que algo pode ser." É essa 

hipótese do que pode ser o ato de produzir propostas ou conjecturas, que é central para a 

concepção, e que é central ao pensamento projetual.  

[...] aspectos tanto do pensamento analítico quanto do pensamento intuitivo são necessários, 
mas não são suficientes, para o desempenho ótimo do negócio. As empresas mais bem-
sucedidas no futuro equilibrarão o domínio sobre o qual dou o nome de Design Thinking. 
Design Thinking é uma forma de pensamento que permite o movimento ao longo do funil do 
conhecimento, e as empresas que o dominarem obterão vantagem competitiva de longo prazo 
praticamente inesgotável. A vantagem, que surge do foco persistente das empresas no Design 
Thinking, acabará se estendendo ao mundo como um todo. Dessas empresas, surgirão 
revoluções que fazem o mundo andar para frente. (Martin, 2010).   
   

Cronin (2010) apresenta a abordagem de design de Cooper, cuja premissa é a de que 

produtos devem resultar de um balanço entre preocupações com negócios e tecnologia com 

preocupação com os usuários. Para a concepção de novos projetos três perguntas são feitas: O 

que as pessoas desejam? Esse desejo poderia ser tornar um negócio? Qual a viabilidade para 
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construção desse negócio? Para os autores, um erro comum é focar primeiramente na 

tecnologia enquanto se perde o foco na viabilidade e na desejabilidade, ambas as premissas 

básicas do Design Thinking. 

Cronin (2010) continua explicando que entender a importância de cada aspecto é 

apenas o começo. Esse entendimento deve se transformar em ação. Do mesmo modo que são 

construídos planos de negócios para desenvolver a dimensão de negócios, as demais 

dimensões também devem ser trabalhadas.  O autor ainda reforça: 

"O plano de usuário determina a probabilidade dos clientes adotarem o produto. O plano de 
negócio determina a probabilidade de o negócio ser sustentável economicamente desde o 
desenvolvimento até lançamento - e que as vendas consigam crescer depois disso. A o plano de 
tecnologia determina a probabilidade de que o produto possa ser desenvolvido e entregue o que 
se propõe. A multiplicaçãodesses três fatores determina a probabilidade de que o produto seja 
um sucesso". (CRONIN, 2010). 

Figura 2 - Triângulo de Keeley 

Fonte: Página da empresa de Design Cooper12. 
 
 

A apresentação da dinâmica dessas trêsdimensões foi desenvolvida por Larry Keeley 

(Figura 2), por meio de um triângulo que expressa como negócios de sucesso devem ser 

balanceados considerando a desejabilidade, a praticabilidade e a viabilidade financeira dos 

produtos. (CRONIN, 2010). Para Brown (2010), a sensibilidade do design é a habilidade do 

uso do entendimento das necessidades do consumidor, assim como dos fatores de tecnologia e 

de negócios. 

Esperando ter deixado clara a posição estratégica do Design na definição de modelos 

de negócios e a sua capacidade de contribuir com perspectivas inovadoras, no próximo 

                                                
12http://www.cooper.com/journal/2011/6/new_cooper_u_course_design_col 
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capítulo serão apresentadas metodologias mais atuais para a definição de modelos de 

negócios. Do breve retrospecto histórico da construção do conceito do termo modelo de 

negócios", pulam-se as metodologias tradicionais que por muitos anos serviram como 

ferramentas de modelagem de negócios, como por exemplo a Análise SWOT, para apresentar 

metodologias mais atuais, que servirão de base para a construção da proposta deste trabalho. 

A primeira metodologia apresentada a seguir, considerada revolucionária em sua 

forma, surgiu graças a integração dos campos da Administração com o Design. As 

metodologias subsequentes surgiram como uma adaptação do Design desta primeira, e darão 

os fundamentos para o modelo a ser sugerido ao final desta pesquisa. 

4 CRIAÇÃO DE MODELOS DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DO CANVAS 

4.1 Business Model Generation Canvas 

Como um dos resultados da junção da necessidade latente das áreas de Administração 

e Design, o Business Model Canvas tem se destacado como importante ferramenta no 

processo de redefinição da forma como se criam negócios. Trata-se do resultado de estudos e 

experimentações realizadas por Alex Osterwalder e Yves Pigneur, expressos em seu livro 

Business Model Generation, de 2010. A síntese de funções de uma empresa em um único 

quadro (o Canvas), tem como objetivo servir como guia para a criação de modelos inovadores 

de negócios a partir de validações de hipóteses geradas ao longo do percurso da construção. 

Diante da necessidade do Design de se apropriar de ferramentas e conhecimentos 

específicos para poder ser inserido nos modelos de negócios - enquanto a administração vem 

necessitando de métodos de Design para a reinvenção dos seus modelos de negócios clássicos 

- o Business Model Canvas surge como uma linguagem comum para privilegiar a 

comunicação entre essas duas áreas. Um de seus fatores de destaque é a maneira como o 

modelo incorporou, em sua elaboração, uma grande quantidade de conceitos presentes nas 

abordagens e metodologias de Design mais contemporâneas. 

No livro, Business Model Generation, Osterwalder & Pigneur (2010) apresentam o 

Business Model Canvas. Os autores partem da premissa de que o diferencial competitivo não 

se conquista apenas através da inovação em produtos, mas sim na gestão de modelos de 

negócios e na criação de valor. Assim, essa ferramenta busca facilitar e fomentar os processos 

de inovação dentro das organizações, independente do estágio de maturidade em que elas se 
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encontrem. O Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que permite esboçar e 

desenvolver modelos de  negócios novos e existentes. 

Construído a partir de um processo co-criativo que contou com a participação de mais 

de 470 pessoas, de 45 países e de diferentes áreas, o modelo incorporou metodologias de 

design desde seu próprio processo de criação. Além da reunião de equipes multidisciplinares, 

o projeto, por si só, foi um exemplo de modelo de negócio bem-sucedido. Para alcançar os 

recursos necessários a esse desenvolvimento, foi criada uma página na internet (o Hub) que 

interligava diversos empresários e especialistas na área, em um fórum para troca de 

experiências. O acesso a essa página era feito mediante o pagamento de uma taxa mensal. O 

valor resultante dessas associações financiou o projeto do livro. O livro também inovou na 

linguagem visual - mais atrativa e ilustrativa que os concorrentes do gênero -, com a 

finalidade de tornar o processo mais simples, rápido e prático, sendo acessível para gestores 

de diferentes formações. 

A ferramenta norteadora de todo o processo apresentado no livro, o Business Model 

Canvas (o Canvas, ou ainda Quadro de Modelos de Negócios, em português), pode ser 

descrita através de nove blocos básicos de construção, que mostram a lógica de como uma 

empresa pretende atuar. Tais blocos cobrem as quatro principais áreas de um negócio - 

clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira - e servem como uma planta que facilita 

o processo de reflexão para a formulação da estratégia a ser implementada, através de 

estruturas organizacionais, processos e sistemas. Os blocos são os seguintes: 

1. Segmentos do cliente | Quem é o cliente final? 

2. Proposta de valor | O que é oferecido que é único para o mercado? 

3. Canais de comunicação e distribuição | Como o produto chega até o cliente? 

4. Relacionamento com o cliente | Como empresa e marca se comunicam? 

5. Fontes de receita | Como se cobra e quais são os mecanismos de receita? 

6. Principais recursos | Qual a infra-estrutura, recursos ou serviços de base? 

7. Atividades Chave | O que exatamente se realiza e que irá consistir no produto 

ou serviço ofertado? 

8. Parcerias Estratégicas | Que empresas ajudarão a compor melhor essa oferta? 

9. Estrutura de custo | Quais mecanismos são geradores de custos? 
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Figura 3 - Business Model Generation Canvas 

Fonte: Página da Startup Sorocaba13 

 
Conforme mencionado, o Canvas é utilizado como a peça chave para construção do 

modelo de negócios durante as cinco fases (não lineares) - descritas no livro: mobilização, 

compreensão, design, implementação e gerenciamento.  

Fase 1 - Mobilização 

A mobilização consiste na preparação para um projeto de construção de modelos de 

negócios bem-sucedidos. Nessa etapa, é necessário definir os objetivos do negócio, testar 

ideias preliminares, planejar e reunir a equipe. Dentro do processo de Design Thinking, essa 

fase se equipara ao início da inspiração, fazendo um levantamento de informações iniciais. 

Fase 2 - Compreensão 

Também inserida analogamente na etapa de inspiração, a fase de compreensão busca 
                                                

13http://startupsorocaba.com/canvas-o-que-e-business-model-canvas/ 
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examinar o ambiente, conhecer os clientes em potencial, entrevistar especialistas, pesquisar 

ideias similares e analisar os elementos necessários para o design do modelo de negócios. 

Aqui, os autores do Business Model Canvas recomendam a utilização de técnicas de design 

como Insights do Cliente, o Pensamento Visual e Cenários. 

Fase 3 - Design 

A grande inovação trazida pela quebra de paradigmas dos modelos de negócios 

clássicos foi a inserção da fase de Design como integrante da construção de modelos. O 

objetivo desta, visa testar alternativas, colher resultados, adaptar soluções e modificar o 

modelo. No Design Thinking, esta fase é conhecida como Ideação. Porém, o conceito de 

ideação descrita no Business Model Generation é mais restrito do que o abordado pelo Design 

Thinking, tratando-a como uma técnica de Design que se limita à geração de alternativas e 

ideias por meio da técnica de brainstorm.  

Fase 4 - Implementação  

Uma vez que o modelo é definido, passa-se a implementar em campo o protótipo. É o 

momento de comunicar o negócio, sendo que o storytelling desempenha um papel 

fundamental durante esta fase, assim como observado na etapa de implementação do Design 

Thinking. 

Fase 5 - Gerenciamento 

Consiste no acompanhamento das respostas do mercado ao modelo, para avaliação da 

necessidade de adaptações ou transformações no mesmo. Para o Design Thinking, a etapa 

final da implementação pode levar a perceber novas oportunidades e ao início de um novo 

ciclo de inspiração. 

Como se pode observar, cada uma dessas cinco fases atualizam o Canvas, em um 

processo iterativo e de adaptação constante. Ao trazer o processo exploratório do Design 

Thinking para o mundo empresarial, quebra-se o paradigma da administração científica de um 

pensamento linear e da existência de uma "melhor forma". O pensamento do design permite 

aos administradores desenvolverem uma visão sistêmica, que consegue olhar o todo ao 

mesmo tempo em que pode se focar em determinadas partes. Essa visão não pode se restringir 

aos profissionais de design: pessoas de negócios precisam e podem se tornar Design Thinkers, 
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assim prega Tim Brown (2010). 

O Business Model Generation Canvas (BMGen Canvas) buscou no Design, através de 

suas muitas técnicas, mostrar os caminhos para agregar valor ao usuário. Mapa de empatia é 

um bom exemplo, sendo considerado um complemento necessário às pesquisas de mercado 

tradicionais, esperando que o cliente saiba e consiga dizer exatamente o que quer, algo que 

nem sempre ocorre.A empatia coloca o empreendedor no lugar do usuário, permitindo uma 

análise mais sensível de suas necessidades. 

Por último, o Canvas é uma ferramenta poderosa para ajudar a sintetizar e organizar 

informações.  Enquanto o Design Thinking estimula a ter uma sala do projeto, por exemplo - 

na qual todas as ideias podem ser registradas, compartilhadas e histórias são contadas -, o 

BMGen Canvas complementa com a síntese de todas essas informações através do Canvas. 

Essa síntese facilita a visão do todo e a identificação de lacunas na estratégia, mantendo o 

foco no que é mais relevante.    

O pensamento visual é defendido por Mckim(apud DESCONSI, 2012), como novo 

modo de organizar o pensamento para dar origem a ideias. O autor coloca que esse 

pensamento é composto por três atividades: desenho da ideia (idea-sketching), visualização 

(seeing) e imaginação (imagining). Utiliza uma lógica de modelagem de programas, ou seja, 

um processo complexo pode ser dividido em estágios modulares e cada estágio pode ser 

acessado separadamente. Isso facilita a reorganização e a mudança do modelo de negócio 

quando não estiver funcionando bem e, também, facilita o rastreamento e verificação de 

processos. 

4.2 Metodologias de Design baseadas no Canvas 

4.2.1 Lean Canvas 

O Lean Canvas surgiu da carência identificada por Maurya (2012), fundador das 

empresas USERCycle e da Spark59, no BMGen Canvas, o qual mostrava muitos exemplos de 

empresas consolidadas e não parecia ser muito direcionado para empresas do tipo startups. 

Com esse foco, ele substituiu quatro dos nove blocos do quadro original com o objetivo de 

dar maior foco aos aspectos considerados mais arriscados na criação de uma startup, 

mantendo as características visuais do primeiro. (MAURYA, 2012). 
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Figura 4 - Lean Canvas de Ash Maurya 

 

Fonte: https://www.tuzzit.com/en/canvas/lean_canvas 
 

As quatro adaptações realizadas foram:   

1 - No lugar de Parceiros Chave - o Problema. Inspirado por Kettering que diz que 

"Um problema bem definido é um problema 50% resolvido" Maurya (2012) constatou que a 

maioria das empresas falha ao montar toda a estratégia e os recursos na solução errada, que 

não atenderá de fato ao problema real. 

2 - No lugar de Atividades Chave - a Solução. Uma vez definido o problema, é 

possível apontar diversas soluções.A ideia de manter a solução dentro de uma caixinha do 

quadro, se alinha com a ideia de um MVP (Mínimo Produto Viável).  

3 - No lugar de Recursos Chave - Métrica Chave. Uma startup pode apenas se focar 

em uma única métrica, o que ele sugere é que uma seja escolhida e ignore as demais. Mas o 

autor alerta para o perigo do que pode acontecer se o gestor escolher a métrica errada e 

construir toda a sua estratégia com base em um objetivo falho. 
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4 - No lugar de Relações com Clientes - Vantagem Injusta. A verdadeira vantagem 

competitiva é aquela que não pode ser facilmente comprada ou copiada. Maurya (2012) 

provoca alterando a expressão para vantagem injusta para reforçar que poucas empresas têm 

de fato uma vantagem competitiva real, como uma forma de incentivá-las a pensar. 

O Lean Canvas nasce em meio ao movimento Lean Startup, do autor Eric Ries (2011), 

que desde 2008 vinha estudando o método japonês de Lean Manufacturing, o qual busca 

simplificar o processo incrementando as práticas que agregam valor e eliminando as que não 

agregam. Esse movimento preconiza a implantação de uma cultura de aprendizado nas 

empresas, que envolve a identificação e eliminação sistemática de desperdícios. No lugar de 

páginas e mais páginas de planejamento de novos produtos, experimentos frequentes que 

permitem aos empreendedores testarem, por meio de métodos científicos, cada elemento de 

sua visão.  O Lean se fundamenta em uma das lições mais importantes do método científico: 

se você não pode falhar, você não pode aprender. 

Esse é um método ágil de desenvolvimento de produto voltado para startups que são 

projetadas para enfrentar situações de extrema incerteza. Como em um experimento 

científico, inicia-se com uma hipótese (a visão) que faz previsões sobre o que deveria 

acontecer. Em seguida, testam-se essas previsões empiricamente. O objetivo de cada 

experimento é descobrir como o negócio é sustentável em torno dessa visão. Assim, marcos 

de aprendizagem são estabelecidos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, como uma 

forma de avaliar o seu progresso com precisão e objetividade, sabendo assim, a hora de tomar 

a decisão de preservar ou de pivotar o negócio. Considerando que a inovação são as mudanças 

e que novas combinações de fatores que tiveram aceitação do usuário, a opinião sobre a 

aceitação precisa ser obtida de modo mais rápido possível e de forma iterativa. A premissa 

principal do Lean é de que quanto maior a velocidade, menor o custo de cada grande iteração 

e maiores também são as chances de sucesso.(RIES, 2011). 

Outro ponto importante do Lean é o conceito de MVP (Mínimo Produto Viável). A 

ideia do MVP é que qualquer esforço além daquele exigido para atender ao problema inicial é 

um desperdício, independente de quão importante isso possa parecer. O pressuposto é que 

baixos resultados nos forçam a declarar fracasso, mas são suficientes para criar a motivação e 

o espaço para um maior aprendizado. As pesquisas criam novas ideias a serem testadas e 

levadas a um possível pivot. Cada pivot gera novas oportunidades e o ciclo se repete, mais 

uma vez reforçando a necessidade de adaptação constante do Quadro de Modelo de 
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Negócio.(RIES, 2011). 

Lean Startupparte do princípio que tanto o problema (necessidade do cliente) quanto a 

solução (produto) são desconhecidos, e que a descoberta de ambos é um processo iterativo 

que aglutina o desenvolvimento do produto com atividades de Customer Development14, seja 

por investigação qualitativa (entrevistas, testes de usabilidade, etc.) ou por experimentação 

quantitativa com software em produção com clientes reais. Então, tem como premissa que o 

entendimento do valor sob a ótica do cliente sugere a análise de toda a cadeia de valor, 

removendo os desperdícios para que a entrega de valor ao cliente seja feita de forma fluida, 

gerenciando o rumo a perfeição.(RIES, 2011). 

4.2.2 Design Thinking Canvas 

Outra das metodologias inspiradas no Business Model Canvas foi o Design Thinking 

Canvas, desenvolvida pelo pesquisador brasileiro Professor André Neves (2014), que faz uso 

de elementos de games para a concepção e desenvolvimento de projetos por meio de um 

processo de Design. Diferentemente das metodologias citadas - voltadas para empresas -, o 

Design Thinking Canvas é direcionado para produtos. Além disso, também buscou preencher 

a lacuna deixada pelas demais metodologias ao apresentar um método que explicite técnicas 

de como gerar parte dasinformações utilizadas durante o processo de desenho do negócio.  

O BMGen Canvas foi então adaptado bloco a bloco para funcionar como uma 

metodologia de Design, inovando também ao fazer uso de cartas para registro de memória de 

todas as atividades fundamentais para o processo. No Design Thinking Canvas o processo de 

design se desdobra em quatro grandes blocos de ações que permeiam todo o ciclo de vida do 

projeto: observação, concepção, configuração e publicação.  

 

 

 

 

 
                                                

14Customer Development é metodologia criada por Steve Blank (2006) para ajudar startups a definirem a sua 
proposta de valor. 
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Figura 5 - Blocos de ações do Design Thinking Canvas. 
 

 

Fonte: Neves, 2014. 
 
 

A observação sugere que seja analisado o ambiente, entendendo os contextos em que o 

artefato poderá ser inserido, estudando os usuários e conhecendo melhor os similares 

concorrentes. Comparando com o BMGen Canvas, se equipara a fase de compreensão,mas 

adiciona o uso da técnica de personas para traçar o perfil dos usuários e demonstra uma 

preocupação mais clara com o delineamento da oportunidade, fundamental para a próxima 

etapa. 

Uma vez entendido o contexto, pode dar-se início a fase de concepção, onde ideias são 

geradas e selecionadas e onde valores são agregados à solução escolhida. Neste momento, 

assim como no BMGen Canvas, são aplicadas técnicas de ideação. Representa a fase de 
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Design do BMGen Canvas, no entanto, antes da geração de alternativas a serem testadas, 

propõe a definição de quais valores a solução deve agregar à experiência dos usuários, quais 

os diferencias. Partindo dessas premissas, as ideias a serem geradas e selecionadas mantém 

totalmente o foco no usuário. 

Escolhida a solução, na configuração o artefato é desenhado e transformado em 

protótipo para ser testado e adaptado de maneira iterativa até que seja decidida a sua função e 

forma finais. Diferente do BMGen Canvas, que tem mais foco na definição da estratégia da 

empresa, por ser mais voltado para produtos, o Thinking Canvas se aprofunda mais nessa área 

apresentando aspectos que devem ser observados na configuração do produto. Nesta fase a 

carta da(s) persona(s) é novamente utilizada para garantir que a solução atenda às suas 

necessidades. 

Por entender que o papel do designer não se limita ao processo de configuração de um 

produto, o Thinking Canvas apresenta a etapa de publicação para definição das estratégias de 

lançamento do artefato e de manutenção dele no mercado, completando assim o planejamento 

do seu ciclo de vida. Dessa forma, são adotados três grupos estratégicos: a aquisição, que 

envolve diretamente a atração de usuários; a retenção que tem por finalidade manter o usuário 

fiel ao artefato; e a monetização, que está relacionada aos diferentes modelos de negócio a 

serem explorados em torno do artefato.  

Essas quatro etapas se relacionam umas com as outras em diversas partes do 

desenvolvimento do Canvas, assim como ocorre no modelo de Osterwalder e Pigneur (2011) 

em suas cinco fases. O mais interessante desta metodologia, além do uso de um visual simples 

e colorido, é que a construção das cartas de registro de memória podem ser reutilizadas para 

outros projetos, já que são registros de uma realidade aplicável a diferentes contextos. 

Como se pode ver na Figura 3, as cores das caixas fazem referência a cada bloco de 

ação (Figura 2), auxiliando no entendimento do papel de cada um desses elementos. 

Desenvolvido com base nos fundamentos do Design Thinking, o Thinking Canvas cobre as 

três dimensões essenciais para a concepção de artefatos: negócios, pessoas e 

técnologias.(NEVES, 2014). 
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Parte 2 

5 O QUE SÃO JOGOS 

O ato de jogar faz parte das nossas vidas em diferentes culturas e épocas. Quem nunca 

pulou amarelinha, brincou de "Detetive e Assassino" com os amigos ou jogou futebol de 

botão? Incontável é a variedade de jogos inventados pelo homem ao longo de sua história, 

muitos deles passados de geração para geração. Mas, afinal, o que vem a ser jogos?  

Segundo Melo (2012), J. Huizinga foi um dos mais importantes e influentes teóricos a 

definir jogo, a identificar algumas de suas características fundamentais e a estudar 

profundamente a fértil relação entre os jogos e a cultura. Para o autor, a palavra "jogar" é 

definida como "uma atividade voluntária e lúdica, externa à vida comum, mas que ao mesmo 

tempo prende o jogador intensamente...Funciona dentro de seus próprios limites de tempo e 

espaço de acordo com regras pré-estabelecidas e de maneira ordenada". (HUIZINGA, apud 

MELO, 2012).  

De acordo com Trefry (2010), o filósofo francês Roger Caillois foi um dos grandes 

críticos do trabalho de Huizinga, construindo uma definição de jogos baseado em seu livro 

intitulado "Homo Ludens" de 1955. Ao definir a natureza do jogo, ele enumera seis 

características que considera essenciais, as quais estariam presentes a todas as modalidades de 

jogos conhecidas: 

1. Livre: jogar é um ato voluntário;  

2. Delimitado: ocorre nos limites de tempo/espaço; 

3. Incerto: o resultado do jogo não é conhecido previamente;  

4. Improdutivo: "não gera riqueza, no máximo a movimenta, alterando a propriedade no 

interior do grupo de jogadores, como no caso dos jogos de azar e apostas; é em 

essência estéril, levando os jogadores a uma situação idêntica à do início da partida” 
15; 

                                                
15https://jogosdeaprender.wordpress.com/o-que-e-jogo-2/ 
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5. Regulamentado: regido por regras pré-definidas; 

6. Fictício: acompanhado por uma consciência especial de uma segunda realidade ou de 

uma irrealidade livre, contra a vida real.    

Ainda segundo Trefry (2010), para Caillois jogos e brincadeiras existem através de um 

espectro, com atividades desestruturadas de um lado e jogos mais formalizados de outro. O 

lado desestruturado do espectro é denominado de “paidia.”  São atividades mais próximas do 

natural, da infância, as manifestações espontâneas do espírito da diversão e da livre 

improvisação. A oposição ao paidia é o "ludus", onde regras e convenções são estabelecidas. 

Ludus no jogo exerce a função de disciplinar a paidia, tem uma ação civilizadora, ilustra os 

valores morais e intelectuais de uma cultura, assim como também ajudam a determinar e 

desenvolver esses mesmos valores. 

Caillois foi um atento estudioso de como os jogos se movem ao longo do espectro. Ele 

reconhecia o caminho natural do paidia em direção ao final do espectro, o ludus, a partir de 

onde os jogadores formalizam sua interação com a atividade. Isso reflete o que sabemos sobre 

jogos progredindo em direção a complexidade à medida que se tornam mais hábeis. No 

entanto, o filósofo também ressaltava sua preocupação de que quando um jogo se torna 

excessivamente formal e rígido, ele perde um pouco de sua forma lúdica que o torna atraente 

em primeiro lugar. (TREFRY, 2010). 

 Esse balanço entre o ludus e o paidiajáera um grande desafio para os Game Designers, 

buscar o ponto ideal no caminho do espectro que alie a diversão com a complexidade e 

rigidez de regras. No entanto, com a chegada na era digital, aonde a motivação para criação de 

jogos vai além do interesse em entretenimento, envolvendo fortes questões de mercado e a 

necessidade de apresentar resultados econômicos, esses desafios são ampliados. Fazendo uma 

analogia com o triângulo de Larry Keeley, podemos representar o desafio do Game Designer 

da seguinte forma (Figura 7): 
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Paidia 

Ludus Kérdos 

Figura 7 - Triangulo de Keeley adaptado para jogos 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A concepção de jogos precisou ser estruturada para atender também a dimensão 

mercadológica (Kérdos16), fazendo com que os Game Designers expandissem seus 

conhecimentos em termos de processos, modelos e métodos para otimizar sua forma de 

produção. Grande parte dos jogos são criados dentro de metodologias de design, que buscam 

orientar o processo criativo e ajudam a garantir a qualidade do trabalho.(MELO, 2012). 

Neste trabalho busca-se expandir ainda mais o conhecimento em termos de modelo de 

negócio com foco em jogos digitais no segmento de casuais. Muitos são os critérios para a 

classificação de jogos eletrônicos, seja por gênero, tipos, estilos, produção, categorias e dentro 

de cada categoria encontramos as subcategorias. Mas o que é importante para este trabalho é a 

diferenciação entre os jogos Casuais e os jogos chamados de Hardcore. 

Os jogos hardcore são voltados para um público de jogadores mais dedicados, que 

estão dispostos a estudar as regras de jogos mais complexos, treinar suas habilidades e 

investir na compra de acessórios, consoles e nos próprios jogos para garantir horas de 

diversão. (MENDONÇA, 2009).  São jogos complexos e de grande orçamento que buscam 

maximizar a imersão fazendo com que os jogadores se sintam parte do jogo. Como exemplo, 

podemos citar o caso do Grand Theft Auto - GTA, uma franquia de jogos desenvolvida pela 

RockStar North e publicada pela RockStar Games, que investiu U$ 265 milhões em seu 

quinto título. São também jogos que exigem um elevado nível de especialização, equipes 

multidisciplinares de dezenas de profissionais e cujo processo de produção e comercialização 

pode durar meses e, às vezes, até anos. 

                                                
16Kérdos - do grego - monetizar, lucrar, ganhar. 
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Figura 8 - Jogo GTA V, 2013 

 
 

Jogos Casuais é um termo criado para os jogos voltados ao público tradicionalmente 

conhecido comonon-gamers17 (ARAÚJO, 2009). De acordo com a Casual Games 

Association, são aqueles desenvolvidos para engajar públicos com foco em promover 

experiências essencialmente divertidas, de fácil aprendizado e fácil jogabilidade (BELFORT, 

2011). Por serem jogos mais simples, exigem pouca tecnologia e acessórios, podendo ser 

jogados em computadores e celulares, muitas vezes disponibilizados para download de forma 

gratuita. São exemplos de alguns jogos casuais de grande sucesso: Candy Crush, da empresa 

King; Farm Ville, desenvolvido pela Zynga; e Bejeweled, da PopCap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Gamer - alguém que gasta muito tempo e dinheiro em videogames.  
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Figura 9 - Jogos Candy Crush, Farm Ville e Bejeweled. 
 

 
 

Mais adiante, os jogos casuais serão abordados com maiores detalhes e suas 

características serão analisadas de maneira mais aprofundada. Por hora, entendido o conceito 

de jogos e a diferença entre os jogos do tipo hardcore e casuais, é importante apreciar a 

história dos modelos de negócios de jogos para entender a evolução destes dois segmentos. 

6 HISTÓRIA DE MODELOS DE NEGÓCIOS DE JOGOS 

ELETRÔNICOS 

A história dos jogos eletrônicos tem origem no início da década de 1950, provenientes 

de laboratórios de pesquisas em ciências da computação equipados com Mainframes18 e que 

estudavam áreas como inteligência artificial e estratégia militar. O primeiro jogo interativo 

desenvolvido com fins de entretenimento surgiu em 1961 - o Space War, por estudantes do 

MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts em Cambridge, no E) e possuía uma mecânica 

bem simples.(FIELDS, COTTON, 2015). No entanto, os primeiros modelos de negócio com 

jogos eletrônicos nasceram mesmo com a inclusão de componentes eletrônicos (placas de 

computadores) nos já conhecidos Arcades, adicionando um computador com monitor 
                                                

18Mainframe é um computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento de um volume grande 
de informações. Na época eram acessíveis apenas para grandes organizações devido ao seu alto custo e elevado 
nível de especialização exigido para operá-lo. 
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acoplados abrindo caminho para uma nova vertente, inicialmente com jogos mais simples 

como o Space Invaders, Asteroids, Mario Vs. Donkey Kong e PAC-MAN. (ATKOCIUS, 

2013). 

 

Figura 10 - Primeiros de jogos Arcade19 

 

Na década de 1980, o sistema de videogames passou a ser formado por consoles e 

jogos. Os jogos começaram a ser vendidos em pacotes (cartuchos e disquetes), permitindo os 

desenvolvedores se preocuparem apenas com a produção do software. Um modelo que 

funciona até hoje no mercado de jogos tradicionais, aonde os consoles e jogos podem ser 

encontrados em lojas varejistas ou lojas especializadas. (CARDOSO, 2013).  A transação é 

feita de forma bem direta, primeiramente o usuário adquire a plataforma, seja console ou 

computador, depois compra o jogo em uma loja e o leva para casa para usar pelo tempo que 

desejar. Independente do jogo atender às suas expectativas ou não, o valor já foi 

desembolsado e o lucro da empresa garantido. (FIELDS, COTTON, 2015)(TRIALPAY, 

2010). As primeiras fabricantes a adotarem esse modelo foram a Atari, Commodore 64 e o 

Nintendo. 
                                                

19Máquina Arcade da década de 20/ Pinball/ Pong, um dos primeiros com Monitor/ Space Invaders. 
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"Este modelo de negócios demanda um gerenciamento de estoque e distribuição que gera 
custos maiores na cadeia de valor. Para as empresas de software venderem no varejo um 
produto físico, estas necessitam de um publisher acostumado a lidar com as operações de 
marketing e negociações com o varejo. Caso não exista um publisher será preciso que um 
distribuidor faça este papel" (CARDOSO, 2013). 

Nas últimas duas década uma nova forma de jogos cresceu em popularidade, 

conhecidos como MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role Playing Games). Os 

MMORPGs são excepcionalmente cativantes pelo tipo de imersão do ambiente e das 

comunidades. São caracterizados por um ambiente virtual aonde a socialização e o 

desenvolvimento de personagens, sob influência dos sistemas de RPGs, são as principais 

características. (CARDOSO, 2013). Adicionalmente, novos conteúdos são constantemente 

lançados, assim, a "vida" no jogo nunca acaba.Para suportar o desenvolvimento massivo e os 

custos de hospedagem e servidores, gamers pagam mensalmente para manter sua membership 

no jogo. O pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou via game card20. (TRIALPAY, 

2010).Alguns cobravam pacotes por horas de jogos, outros cobravam por mês. 

Independentemente, os valores cobrados naépoca eram muito maiores que os de hoje e o 

volume de usuários era infinitamente menor.(FIELDS, COTTON, 2015).  

Nesse meio tempo, com o crescimento dos computadores domésticos e o aumento do 

número de pessoas conectadas à internet, o modelo de negóciospay-for-play (paga para jogar) 

foi se consolidando e uma nova modalidade de distribuição de jogos foi inserida - os 

donwloadables - disponibilização de jogos através de download. Originalmente popularizados 

em computadores, os jogos eram baixados por meio de download direto ou de shareware. No 

shareware o jogo é disponibilizado gratuitamente mas só até determinado nível. Para jogar os 

demais níveis era necessário pagar. Consoles começaram a ofertar downloadablegames 

através das lojas online como a Xbox Live Marketplace da Microsft e a PlayStation Store da 

Sony. Gamers podiam se poupar do trabalho de ir até a loja para comprar novos jogos, 

expansões ou add-ons21.(TRIALPAY, 2010). 

Retomando aos MMORPGs, seu modelo com a compra do jogo em loja, seguido de 

pagamentos mensais para jogar online, dominou o mercado de jogos Online na America do 

Norte até meados de 2009. Por ser um modelo seguro, que garantia a cobertura inicial dos 

                                                
20São cartões pré-pagos onde você pode adquirir horas de jogo. A modalidade obteve sucesso em países como a 
China, Coréia do Sul e Brasil em que os jogadores freqüentavam lanhouses para jogar. Além de permitir acesso a 
um público de menos recursos e que não possuía cartão de crédito, passaram a ter maior visibilidade de seus 
produtos nos pontos de venda. (CARDOSO, 2013) 
21 Add-ons são programas que adicionam recursos extras a um software existente 
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custos e ainda uma receita recorrente, muitas empresas decidiram se focar nesse mercado de 

criação de mundos virtuais onde milhões de usuários pudessem interagir. Para tanto, com a 

entrada de grandes players como a Sony Online Entertainment, Eletronic Arts, entre outras, o 

nível de qualidade exigida no mercado foi majorado, exigindo um volume de investimentos 

elevado para o lançamento do primeiro jogo, como foi o caso do GTA V. Poucos jogos 

conseguiram alcançar esse nível de qualidade e prosperam até hoje, mas muitos outros 

fracassaram nas tentativas.(FIELDS, COTTON, 2015). 

Nos países como a Coréia do Norte e a China, na década de 90, aonde poucas pessoas 

tinham computadores pessoais em casa ou consoles, milhões de pessoas frequentavam 

lanhouses para jogar e os níveis de pirataria eram altíssimos. Assim,as empresas passaram a 

optar pela distribuição gratuita dos jogos e cobravam uma taxa mensal dos usuários. Foi 

quando começaram a focar na venda de itens virtuais. As compras de itens como armas, 

roupas, acessórios, entre outros, eram realizadas por meio de moedas internas, sendo adotadas 

principalmente emjogos baseados em avatares (o que era perfeito para MMORPGs), nascendo 

assim o modelo de microtransações.(FIELDS, COTTON, 2015). 

No início dos anos 2000, surgiu um dos primeiros portais de jogos grátis na web -o 

Yahoo!Games. O portal exigia apenas uma conta no Yahoo e os ganhos dos desenvolvedores 

provinham da publicidade colocada no website do jogo. Estes jogos, considerados jogos 

casuais, são mais simples e com tempo de gameplay menores que os jogos tradicionais de PC, 

ficando conhecidos como web games. Outras páginas seguiram o mesmo modelo, como o 

MiniClip e o AdditingGames. (TRIPLAY, 2010). Em alguns portais de jogos como 

kongregate.com, pogo.com e clickjogos.com.br, os usuários podem pagar uma mensalidade 

para usufruir de vários jogos, sem serem incomodados com toda a publicidade dos outros 

portais. (CARDOSO, 2013). O modelo de monetização através da publicidade é muito usado 

até hoje, agora também em plataformas mobile como IOS e Android. A publicidade passou a 

ser inserida até entre uma partida e outra do jogo. (TRIALPAY, 2010). 

Através desses portais, o mercado de jogos casuais foi se ampliando, mas o auge desse 

crescimento se deu com a inserção dos jogos nas redes sociais (Orkut e Facebook). Foi com a 

chegada do Facebook que as empresas desenvolvedoras de jogos, usando o modelo Freemium 

com microtransações começaram, a obter seus grandes ganhos. Empresa fundada em 2007, a 



 

 
 

33

Zynga faturava, em 2010, U$ 600 milhões22 com as microtransações dos seus jogos em 

plataforma sociais, oferecendo não apenas a venda de itens, como também a possibilidade de 

acelerar o tempo de jogo, comprar vidas, entre outros (a compra de moedas ocorre da mesma 

forma que nos MMORPGs mencionados anteriormente). Ao longo dos anos o modelo foi 

sendo refinado pelas empresas e começou a segunda e mais recente "corrida do ouro", desta 

vez dentro do espaço social dos jogos free-to-play.(FIELDS, COTTON, 2015). 

Em 2009, o Facebook introduziu os créditos dentro de sua rede social, para compra de 

moedas em jogos. Em 2011, essa passaria a ser a única forma de comprar moedas na 

plataforma, impedindo o pagamento direto às empresas desenvolvedoras. Desta maneira, o 

Facebook garantiu 30% do valor de cada transação. Mesmo ainda sendo vantajoso para 

usuários e desenvolvedores, muitas empresas têm procurado outros portais para fugir das 

taxas cobradas pelo Facebook, às vezes até construindo suas próprias plataformas.(FIELDS, 

COTTON, 2015). Outras páginas de jogos online também tem criado a sua própria moeda, 

como é o caso do Club Penguin, da Disney.   

Para ilustrar melhor a tendência das estruturas de modelos de negócios para jogos 

eletrônicos e a necessidade de adaptação e atualização dos mesmos, pode-se observar o caso 

da franquia de jogos SimCity. Concebido pelo designer Will Wright, a versão original foi  

lançada em 1989, pela empresa no qual ele era CEO e fundador - a Maxis. Foi uma revolução 

em jogos de simulação na época, vendendomais de um milhão de cópias e atraindo público de 

todas as idades, sexos e estilo de jogadores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 The Wall Street Journal Brazil, 2011. 
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Figura 11 - SimCity Classic, 1989. 

 
 

O SimCity Classic e suas expansões eram vendidas em lojas de departamento e 

especializadas. Depois disso, os anos que se seguiram foram um misto de bonança e 

experimentos falhos. Novas edições como SimCity 2000, SimEarth, SimCopter, 

SimCity3000, SimCity 4 e outras edições especiais foram lançadas, algumas delas para 

Nintento, mas a maioria era lançada em versões para computadores,  sempre seguindo esse 

mesmo modelo de negócio de venda do jogo em lojas. 

O fracasso nas vendas de algumas edições como o SimCity3000 em 1997, motivou a 

venda da empresa para Electronic Arts (EA). Sob a gestão da EA Games e após algumas 

reformulações, o SimCity 3000 foi relançado no mercado vendendo 4.6 milhões de cópias. 

Nas "mãos" da EA,a franquia também passou por altos e baixos, com o sucesso de SimCity 4 

(2003) e o baixo volume de vendas de SimCity Sociaties (2007). 

Figura 12 - Capas dos jogos SimCity 3000 (1997), SimCity4 (2003) e SimCity Societies (2007) 
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Em 2012, a EA Games decidiu tornar o jogo social e lançou uma versão para o 

Facebook, adotando agora o modelo de microtransações. Mais uma vez os resultados não 

foram os esperados e a versão foi descontinuada. Ao final de 2014, a empresa fez uma nova 

tentativa para salvar a franquia, lançando uma versão mobile para as plataformas IOS e 

Android.  

O SimCityBuildit, como foi chamado,é disponibilizado gratuitamente para download, 

mas o jogador pode adquirir SimCash e melhorar a sua performance no jogo. O jogo manteve 

os elementos sociais, permitindo a troca de mercadorias entre amigos. Desta vez, a EA 

conseguiu acertar no modelo e na plataforma e nas três primeiras semanas de lançamento 

foram mais de 15 milhões de downloads23. Foi o título mais jogado dos 26 anos de história da 

franquia e dificilmente a empresa teria alcançado esse resultado, após tantos anos do primeiro 

lançamento, se não tivesse adaptado seu modelo de negócio para as novas exigências de 

mercado. 

Figura 13 - SimCity Buildit, 2014. 

 

                                                
23http://web-vassets.ea.com/Assets/Resources/Others/SCBI_Internal_EN_3000x14100_Infographic_R5FORBLOG.jpg 
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7 SEGMENTO DE JOGOS SOCIAIS CASUAIS 

De acordo com o IGDA Casual Games White Paper 2006, "jogos casuais são jogos 

que geralmente envolvem controles de mais fácil manuseio e menor complexidade em termos 

de gameplay ou investimentos exigidos para desenvolvimento dos mesmos".  

Jogos casuais são desenhados para reduzir a complexidade dos jogos e assim, torná-

los de fácil aprendizado pelos usuários.Pessoas querem jogos que não precisem de manual de 

instruções para serem jogados, assim, esse tipo de jogo possui uma curva de aprendizado 

mínima. 

O público de jogos casuais não está familiarizado com as convenções complexas dos 

jogos hardcore (BOGOST, 2007). Estes são baseados em mecânicas simples que remetem aos 

jogos de arcade e do Atari. Inclusive, historicamente, o primeiro jogo casual de que se tem 

notícias foi o PONG da Atari Inc. em 1972, também o primeiro jogo arcade eletrônico 

(ARAUJO, 2009).  

O jogos casuais podem ser jogados de forma descompromissada, ou seja, tipicamente 

eles oferecem sessões curtas de gameplay onde normalmente não é necessário nem usar a 

função "salvar" (MENDONÇA, 2009). São tipos de jogos que podem ser bem atrativos, 

frequentemente proporcionando longas horas de diversão, similar ao proporcionado pelos 

tradicionais jogos de console. 

No entanto, mesmo sendo jogos de fácil aprendizado, caracterizados pela simplicidade 

e sessões curtas, contribuem para uma longa jornada de repetições para o alcance do domínio. 

Ou seja, para conquistar a liderança dos rankings, o máximo número de troféus, premiações e 

pontuações, eles exigem alto comprometimento e dedicação (BOGOST, 2007). 

O público-alvo dos jogos casuais é expressivo e extremamente heterogêneo, diferente 

da noção tradicional daquele jogador jovem do sexo masculino. Segundo a EEDAR24 

(Eletronic Entertainment Design and Research) o perfil de jogadores casuais é composto por 

70% de mulheres com idade média de 26 anos. O número de consumidores de jogos casuais 

na internet está estimado em 217 milhões, entretanto, é um público que no geral não está 

disposto a gastar muito dinheiro para se divertir. 

                                                
24UOL Jogos, 2014. 
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Mesmo com o baixo percentual de jogadores interessados em pagar pelos jogos, o 

mercado está em pleno crescimento e consolidação, com grandes expectativas de se manter 

assim por muito tempo. Desenvolver um jogo casual é uma tarefa tecnicamente simples. Os 

projetos são geralmente de curta duração e não necessitam iniciar com grandes equipes. 

(MENDONÇA, 2009). São jogos menores e mais baratos de desenvolver, mas de fato faturam 

bem menos que os blockbusters. No entanto, as elevadas margens com o baixo custo podem 

ser uma boa oportunidade para as empresas iniciantes. 

"O mercado é uma oportunidade para pequenas e médias organizações (small players) que 
podem produzir, divulgar e distribuir seus produtos. Em outros nichos, há grandes barreiras de 
entrada para small players, entre os quais os altos investimentos necessários. Nestes nichos (de 
altos investimentos), o papel dos small players normalmente fica reduzido a realizar pequenas 
atividades ou módulos de um grande produto (outsourcing/terceirização); As grandes 
organizações (big players) podem realizar tais investimentos e possuem grandes estruturas 
para suportar a produção (processos, métodos, técnicas, ferramentas)". (ARAÚJO, 2009).
   

Por essa razão, este trabalho optou por focar nesse segmento, acreditando ser um 

mercado em que as empresas desenvolvedoras de jogos no Brasil têm maior chance de 

competir. Do ponto de vista de mercado houve um crescimento expressivo nos últimos anos, 

partindo de praticamente nada em 2000 para um faturamento esperado de 8,64 bilhões de 

dólares em 2014, o que representa aproximadamente 10% do total de faturamento da indústria 

de jogos.  Como foi dito anteriormente, parte desse sucesso alcançado pelos jogos casuais se 

deu pela integração com as redes sociais - os chamados jogos sociais. 

Jogo social é aquele em que o usuário interage com outros jogadores, ajuda a angariar 

novos usuários, a reter os atuais, e que utiliza esse tipo de network externo para conseguir 

vantagem na busca pelos seus objetivos de jogo.(FIELDS, COTTON, 2015). A combinação 

do casual com o social foi uma receita perfeita para ampliar o público de jogos. Além da 

simplicidade já mencionada dos jogos, as pessoas gostam de jogar juntas mesmo que não 

estejam interagindo no exato momento. Normalmente não é o que fazem juntos, mas o 

conceito de fazer parte de uma comunidade que incentiva os jogadores. (FIELDS, COTTON, 

2015). 

Os autores ainda alertam para uma importante distinção entre jogos multiplayers e 

jogos sociais. Ser multiplayer não quer dizer que seja jogo social. Ele precisa ter certos 

elementos que fazem dele social, na concepção de Fields e Cotton (2015). Os autores citam 

quatro elementos:  
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1 - Larga escala estruturada socialmente para atrair novos jogadores para o game (com 

formas de motivação para que os jogadores tragam novos jogadores); 

2 - Elementos cativantes (achievements) que façam com que o jogador tenha que 

retornar frequentemente para o jogo; 

3 - Ranking que estimule a competição entre os jogadores; 

4 - Ecossistema ou framework onde os usuários possam se entreter além da simples 

mecânica de "jogar o jogo".   

De acordo com o infográfico da Indústria de Jogos Sociais de 2013, elaborado pela 

empresa Go-Gulf, as empresas que mais investiram nesse segmento e obtiveram sucesso 

foram: a Zynga (MAU25 - 213 milhões), King (MAU - 99 milhões) e Wooga (MAU - 46 

milhões). Em 2014 se esperava que 50% dos usuários de redes sociais utilizassem jogos 

sociais, o que representa 34% do total de usuários na internet. Em 2019, a expectativa é que o 

mercado global de jogos sociais deva atingir um faturamento de U$ 17,4 bilhões e grande 

parte desse crescimento seja movido pelo aumento no consumo de tablets e smartphones. 

8 JOGOS MOBILE 

Os jogos sociais casuais são geralmente desenvolvidos para plataformas mobile e 

computadores. Este trabalho focará na plataforma mobile por ser, atualmente, considerada a 

melhor para esses tipos de jogos. Sendo portáteis, smartphones e tablets podem ser usados em 

qualquer lugar e os usuários desfrutam de jogos em qualquer oportunidade de tempo livre. 

O mercado de jogos mobile espera ultrapassar o hegemônico mercado de consoles em 

termos de faturamento em 2015. Muitos publishers de jogos tradicionais tem investido alto 

em jogos mobile também ou, ao menos, lançado versões mobile para seus jogos de consoles. 

De acordo com especialistas da Newzoo, em matéria publicada pelo The Guardian26, o 

faturamento esperado com jogos mobile em 2014 era de 25 bilhões de dólares, o que 

representaria 43% de aumento com relação a 2013. Em 2015, a expectativa é que esse 

faturamento suba para 30.3 bilhões de dólares, ultrapassando o de jogos para consoles que 

                                                
25MAU - Monthly Active Users 
26MOBILE games revenue to overtake consoles in 2015, says analyst. The Guardian, 2014. 
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seria de U$ 26.4 bilhões. Considerando as demais plataformas, a Newzoo espera que o 

mercado global de jogos alcance U$ 91.95 bilhões em 2015. 

No entanto, de acordo com Vincent Van Dulen, analista de mercado da Newzoo, em 

entrevista para a revista Fortune: 

"jogar games na TV ou no PC não irá desaparecer. Existem muitas telas diferentes, cada uma 
com sua própria razão de existir. O que nós vemos acontecendo agora é que o dinheiro e o 
tempo gasto em jogos esta gradualmente sendo gasto de forma igualitária pelas 4 telas". 
(FORTUNE, 2015). 

Figura 14 - Mapa de Monetização em Jogos Mobile no mundo 

  
 Fonte: Infográfico da Newzoo27 

 

                                                
27http://www.newzoo.com/infographics/infographic-global-mobile-landscape-reloaded/ 
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Em infográfico divulgado em 2014, ainda pela Newzoo (The GLobal Mobile 

Landscape Reloaded 2014), sobre o mercado mobile de jogos, só na América Latina temos 

148 milhões de jogadores, dos quais 57 milhões costumam fazer pagamentos em jogos. O 

gasto médio desses jogadores por mês é de 0.74 centavos de dólares, o que demonstra uma 

redução no gasto médio com relação ao infográfico anterior liberado em 2013 em que a média 

era US$ 1,15. Entretanto, analisando o número de jogadores, o aumento foi superior a 56% se 

comparado aos 84 milhões de 2013. O total de jogadores no mundo já chega perto de 1,5 

bilhões, tendo a Ásia como o maior mercado. 

CGA Games Market Sector Report 201328, elaborado pela Casual Game Association 

em parceria com a Newzoo, cita cinco razões pelas quais o mercado mobile tem sido o 

combustível para o crescimento da indústria de jogos: 

1 - Duas telas: na visão dos consumidores, smartphones e tablets tem sua própria 

razão de existir, um não substitui o outro, garantindo que o mercado mobile cresça 

proporcionalmente a eles. Elas estão se tornando cada vez mais a tela principal dos 

consumidores. 

2 - Acessibilidade: jogadores mobile estão aumentando o tempo médio gasto em 

jogos, já que eles podem ser jogados em qualquer lugar.     

3 - Alcance global: smartphones e tablets penetram em todos as partes do mundo, 

desde  o Alasca até os mais remotos países da África. Por terem linguagens universais, 

basicamente variando entre as opções IOS, Android ou WindowsPhone, as pequenas 

desenvolvedoras podem lançar títulos  e publicar em qualquer país que desejem.  

4 - Free-to-play: modelo de negócios dominante na plataforma mobile, 

representando90% do faturamento global.     

5 - Inovações de hardware:estimulada pela competição acirrada, a corrida pela 

                                                
28https://s3.amazonaws.com/CGA_Report/CGA_Market_Report_Fall2013.pdf 
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inovação em smartphones e tablets é incomparável. Isso proporciona oportunidades aos 

desenvolvedores de alcançar qualidade de jogos equiparáveis aos consoles e computadores. 
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Parte 3 

9 GAME DESIGN CANVAS 

Como uma adaptação do BMGen Canvas de Alexander Osterwalder (2011), Budd 

Royce Lam (2013)29 licenciou pela Creative Commons o Game Design Canvas. O Game 

Design Canvas é uma adaptação para a concepção e desenvolvimento de jogos. De acordo 

com o próprio Lam (2013), é uma ferramenta para prototipagem rápida de ideias de jogos, 

sendo uma alternativa para aqueles que não gostam de produzir GDDs30. No entanto, ele 

reconhece que este Canvas não consegue substituir por completo o GDD, uma vez que ele não 

aborda a riqueza de detalhes e especificações que este contém. 

 O Game Design Canvas é um framework para rapidamente definir os elementos 

fundamentais de um jogo, permitindo uma visão em alto nível. Ele promove mais interações 

entre os indivíduos, o que torna os projetos mais colaborativos e com maior capacidade de 

resposta a mudanças. Por ser simplificado, também permite uma rápida assimilação e 

compreensão para aplicação no projeto. 

A Figura 15 abaixo apresenta o modelo do Game Design Canvas e seus componentes 

serão detalhados a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                
29Game Designer, desenvolvedor e homem de marketing e negócios. Dono da Dev Null Studios e sócio da 
Trixter Cánada, atuando também na área de soluções interativas. 
30GDD - Game Design Document. É uma descrição clara, escrita e detalhada da proposta do jogo. O documento 
descreve as partes do jogo e como elas se integram, registrando todas as descrições de design que foram 
tomadas. É uma forma de comunicação rápida com a equipe, servindo como checklist para rastrear as partes do 
código, da arte e de outros assets que foram criados ou que ainda faltam ser criados. (KUNTZ, 2013) 
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Figura 15 -Game Design Canvas de Budd Royce Lam 

Fonte: Lam, 2013. 
 
 

Da mesma forma que o Business Model Canvas, a ideia é trabalhar com um quadro 

grande na parede e vários marcadores adesivos (post-its) para que as ideias possam fluir com 

mais facilidade e serem removidas, realocadas ou modificadas a qualquer tempo. No topo do 

Canvas temos o Título do Jogo ou o nome provisório do projeto e a Plataforma. A escolha da 

plataforma seria assim, o primeiro passo para a concepção de um jogo. Aqui fica estabelecido 

se será um jogo para celular, para console, computador ou até mesmo para múltiplas 

plataformas. A seguir, são apresentados cada um dos módulos: 

1. Goal/Win condition -qual o objetivo do jogo? O que o jogador precisa alcançar 

para ganhar o jogo? 

2. Player segment - quem são os usuários/jogadores? Quais suas preferências e 

limitações? Ao definir quem são seus jogadores, é possível refinar melhor suas 

decisões do jogo para atender melhor as necessidades deles. Ter como público 

jogadores casuais é uma coisa, outra é definir que seu público são jogadoras 

casuais mulheres que gostam de cozinhar. A ideia não é estereotipar, mas 
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desenvolver um senso das necessidades de sua audiência. 

3. Minimum Viable Prototype - quais são as características fundamentais que o 

jogo necessita para ser atrativo? Para desenvolvimento de um jogo mais 

completo, como por exemplo, o Candy Crush, é necessário um elevado 

investimento com todo seus recursos digitais (assets) e níveis. Investimento 

este que traz consigo um risco também elevado, caso o jogo não seja um 

sucesso. Para isso, muitos desenvolvedores produzem versões iniciais menores 

que depois de lançado são evoluídas gradativamente.  

4. Mechanics - é a estrutura interna que controla o motor do jogo. São as normas 

e engrenagens que o fazem funcionar. Isso determina o que os jogadores 

podem fazer quando estão jogando. É o núcleo do design do jogo. Uma 

mecânica tem que ser firme o suficiente para fornecer jogabilidade, mas ainda 

flexível o suficiente para permitir aos jogadores desenvolverem suas 

estratégias.  

5. Technology/frameworks - em que linguagem será desenvolvido o jogo? Quais 

os frameworks a serem utilizados? A escolha das ferramentas é uma decisão de 

desenvolvimento fundamental, que dependerá também da escolha da 

plataforma. Alguns frameworks disponíveis facilitam o desenvolvimento de 

certos jogos. 

6. Camera/controls/UI - neste módulo busca-se responder a questões como: qual 

a perspectiva de visão de jogo que o usuário terá? Como ele irá controlar o 

jogo? Que comandos ele poderá utilizar? Como será a interface do usuário? 

7. Metrics - colocar aqui tudo que precisa ser medido e rastreado. De acordo com 

Lam (2013), há duas subcategorias de métricas: dados para análises e medidas. 

Os primeiros são, essencialmente, as várias categorias que desejam manter o 

controle de melhorar a experiência do jogador ou até mesmo manter o controle 

para fins de monetização. Essas coisas poderiam ser o número de falhas e em 

que fase os jogadores fracassam, a arma favorita e número de tiros disparados, 

entre outros. Já as medidas do jogo estão relacionadas às dimensões do jogo. 

Se, por exemplo, você estiver usando um motor de jogo de tabuleiro, qual é o 

tamanho de cada quadrante? Qual o tamanho dos personagens? Até que ponto 

suas balas alcançam? Qual a velocidade que tudo se move? Se o jogador pode 

pular, quão longe / alto pode saltar? 
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8. Theme/Backstory/High concept: é uma breve introdução do mundo em que o 

seu jogo está inserido e qual o papel do jogador nesse mundo. 

9. Game Play - enquanto a mecânica trata das coisas que fazem com que o jogo 

aconteça, o GamePlay trata em alto nível o que faz o jogador enquanto está no 

jogo. 

10. Setting/Level Design - o que será configurável para o jogador. Quantos serão 

os níveis de dificuldade e os estágios do jogo? O jogo terá várias fases 

divididas em estágios? 

Além dos módulos apresentados, Lam (2013) incluiu quatro dimensões em torno do 

Canvas: Technical Design (TD), Experience Design (XD), Player Experience e Game 

Concept. Segundo o empresário, foi uma forma que ele usou para lembrar como esses 

elementos se sobrepõem sobre os módulos. Uma forma de estimular práticas de pensar, por 

exemplo, nos controles do jogo do ponto de vista não apenas técnico, mas de experiência do 

usuário (XD). 

Analisando os componentes apresentados, conclui-se que eles convergem com as 

partes incluídas em um GDD, mas nem de perto o GDCanvas se propõe a ter o mesmo nível 

de detalhes do documento. Contribui assim, apenas para um processo de reflexão em alto 

nível sobre os elementos do jogo e como se relacionam. No entanto, no contexto de mercado, 

o quadro apresentado por Lam (2013) em nada adiciona para a construção de uma visão de 

negócios para o lançamento e comercialização do novo produto (jogo). 

10 LACUNAS DO GDCANVAS 

O GDCanvas se propõe a facilitar a concepção de jogos - mas na visão adotada neste 

trabalho, do tratamento de jogos como produtos, a construção do artefato precisa passar pelo 

seu modelo de negócio. Recapitulando, como modelo de negócios entende-se a definição do 

que uma empresa entrega a seus clientes (produtos/serviços) e da maneira como é feita essa 

entrega, de forma a gerar lucro para o negócio (OSTERWALDER, PIGNEUR, 2005); em 

outras palavras, é o planejamento e estruturação da forma de como se cria, entrega e captura 

valor. 

Com base nessa definição, verifica-se a limitação do GDCanvas sugerido por Lam 

(2013) nas questões mercadológicas, não tratando o aspecto de negócio do produto. Trabalha 
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apenas a relação do espectro entre o Ludus e o Paidia, desconsiderando as outras relações. 

Para exemplificar as lacunas deixadas por esse tipo de análise, observa-se o caso 

prático do jogo Bubble Witch Saga 2. Um jogo casual desenvolvido pela empresa King, desde 

seu lançamento em maio de 2014 já com versões Web e Mobile. No seu enredo (backstory), o 

personagem principal, a bruxinha Stella, tenta livrar o lugar aonde mora da incursão dos 

espíritos malignos, com a ajuda dos seus animais de estimação. 

Figura 16 - Jogo Bubble Witch Saga 2 

 

 

Neste puzzle (quebra-cabeças, traduzido para português), com mecânica de 

BubbleShooter, o jogador tem que progredir por um mundo mágico em formato de mapa, 

vencendo uma série de desafios livrando-se das bolhas coloridas.  O jogador precisará mirar 

nas bolhinhas e atirar para combinar três ou mais da mesma cor e eliminá-las. Itens mágicos, 

combos e booster estarão disponíveis para auxiliar na empreitada e tornam-se ótimas 

ferramentas para superar os níveis mais difíceis. Em cada nível o usuário pode coletar até três) 

estrela, mas precisa de no mínimo uma para completar a fase. 

Assim, o Goal/Win Condition é completar todas as 70 fases do jogo com o máximo de 

estrelas. O jogo é desenvolvido pensando em mulheres de 25 a 54 anos, pois é um mercado 
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em expansão31, para isso foi escolhida uma estética do estilo de desenho animado. É um jogo 

casual do tipo puzzle de fácil aprendizado e utiliza como controles o mouse e o touchpad, que 

são de domínio rápido. O jogo foi desenvolvido em Flash para a versão web e em IOS e 

Android nas versões mobile. Para avaliar o sucesso do jogo serão geradas métricas da 

quantidade de usuários ativos mensal e diariamente. O MVP com 70 níveis, versão web para 

Facebook, música de fundo, efeitos sonoros, 6 tipos diferentes de booster e 3 tipos de 

desafios. 

Organizando essas informações no quadro, temos o Game Design Canvas da versão de 

lançamento do Bubble Witch Saga 2: 

Figura 17 - Game Design Canvas do Bubble Witch Saga 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em primeira vista no descritivo do quadro, a princípio e de forma sintetizada, tem-se 

todas as informações que se precisam para começar a desenvolver o jogo, ou iniciar a 

comercialização da ideia do jogo junto a possíveis investidores. 

Entretanto, refletindo um pouco mais sobre as informações necessárias para desenhar 

um modelo de negócio, algumas perguntas começam a surgir. Retomando a abordagem de 

                                                
31Presença feminina fez mercado expandir.Jornal de Hoje. Disponível em: 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2015/08/15/noticiasjornaleconomia,3487340/presenca-feminina-
fez-mercado-expandir.shtml 
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Design de Cooper, apresentado na Parte 1 deste trabalho, parte-se do princípio que a King 

conhece o seu público-alvo ao ponto de poder responder a pergunta: "O que as pessoas 

desejam?" - jogos divertidos, de baixa complexidade e comprometimento -; e que a empresa 

sabe o que consegue fazer, tendo domínio sobre o Flash e o IOS para desenvolver jogos. 

Ficaria faltando então responder duas pergunta relacionadas à terceira dimensão (dimensão de 

negócios): "O que se tornaria um negócio?" Como o jogo se tornaria um negócio rentável ao 

ponto de ser sustentável economicamente? 

A partir dessas perguntas-guia de Cooper, podem-se desdobrar outras questões para o 

caso específico de jogos. Definido que o público são mulheres de 25 a 54 anos, como a 

empresa pretende conquistar esses usuários? Qual a melhor forma dos usuários tomarem 

conhecimento do jogo? O que faz com que o público escolha passar tempo no jogo, no lugar 

de jogar outros similares? Uma vez que conseguir fazer os jogadores experimentarem o jogo 

pela primeira vez, o que deve ser feito para que eles continuem voltando ao jogo? E em se 

tratando de um modelo de negócio, a parte mais importante, como a empresa espera ganhar 

dinheiro com esse jogo para que ele seja economicamente viável? Qual modelo de negócio 

escolher? Cobrar para que o jogo seja baixado? Ganhar dinheiro com propagandas e 

disponibilizar de forma gratuita? Deve-se inserir microtransações? Escolhidas as 

microtransações, o que deve ser feito para despertar o interesse desses itens virtuais? 

No próximo capítulo uma expansão do Game Design Canvas será estudada de forma a 

buscar responder essas perguntas e entender como o Bubble Witch Saga 2 conseguiu alcançar 

em 2014 um MAU de mais de 18,8 milhões. 

11 A EXTENSÃO DO DESIGN THINKING CANVAS 

11.1 Fundamentos 

Boa parte dos questionamentos feitos na sessão anterior pode ser atribuída ao conceito 

de "Funil de Compra" que descreve o ciclo de vida de uso de jogos sociais.  Esse conceito 

vem sendo estudado desde o final do século XIX por St. Elmo Lewis, um dos pioneiros no 

mercado publicitário dos Estados Unidos, com seu trabalho teórico sobre comportamento do 

consumidor. O modelo descreve os passos que o consumidor percorre antes de gastar dinheiro 

com qualquer produto oferecido.(FIELDS, COTTON, 2015), são elas: 

● AWARENESS/ATENÇÃO- onde o consumidor toma conhecimento do produto. 
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● INTEREST/INTENÇÃO - o consumidor desperta o interesse em conhecer mais 

detalhes sobre o produto. 

● DESIRE/DESEJO - o desejo pelo consumo do produto começa a ser despertado. 

● ACTION/AÇÃO - primeiro engajamento do consumidor, onde acontece a compra. 
 

Figura 18 - Funil de Compras 

 

A ideia de funilé uma metáfora para o decréscimo do percentual da população que 

continua para os próximos passos. É uma ordem natural, o número de pessoas que compra é 

sempre significativamente menor do número de pessoas que tem conhecimento sobre o 

produto e não importa os esforços de marketing e vendas que sejam realizados (FIELDS, 

COTTON, 2015). 

No caso de jogos casuais do modelo freemium do Facebook, por exemplo, apenas 3 a 

5% dos usuários gastam dinheiro no jogo; nos jogos da empresa King esse número cai para 

2,3%. Isso significa que deve-se intensificar os esforços para o aumentodo número de 

potenciais clientes que entram no funil para conseguir algum retorno econômico interessante 

(FIELDS, COTTON, 2015). Ainda segundo os autores: 

"Jogos sociais, pela sua natureza, acrescentam outra camada de complexidade 
na metáfora do funil; alimentar o desejo dos seus usuário não é o bastante. 
Você precisa que o retorno dos jogadores, o mais frequentemente possível, e 
de preferência com amigos” (FIELDS, COTTON, 2015).   

O impacto da opinião dos usuários afeta a viralidade do jogo, e nesse meio, a 

viralidade é quase a fundação do marketing. 
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A partir dessas particularidades, o grupo de pesquisas Kontagent redefiniu o funil 

clássico para o que eles chamaram de modelo ARM (Acquisition, Retention 

andMonetization). A chave para esse modelo revisado é que uma vez construído um funil de 

sucesso, pode-se aumentar essa escala reinvestindo dinheiro para aquisição de novos usuários. 

A organização utiliza-se da rede de contatos destes novos usuários para expandir ainda mais a 

sua base de consumidores.  

Figura 19 - Funil de Compra no modelo ARM 

Fonte: FIELDS, COTTON, 2015 
 
 

Para esse tipo de jogo, como já foi dito anteriormente, a principal preocupação não 

está nos custos de desenvolvimento, mas sim, nos custos com publicidade. As mais bem 

sucedidas empresas focam nas métricas que ajudam a determinar quando o jogo está cativante 

o bastante e tem taxas de conversão suficientes para justificar um novo investimento na 

aquisição de usuários. 

Essas três fases do funil do modelo de ARM, são tratadas pelo Design Thinking 

Canvas na última etapa do processo de Design, que é a de publicação. Com base nisso 

acredita-se que possa ser dada a maior contribuição em direção a um Canvas mais completo 

para a definição de modelo de negócios de jogos. 
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11.2 Adaptação do Canvas 

O Design Thinking Canvas é uma metodologia desenvolvida para atender ao processo 

criativo de artefatos no geral, sem foco em um segmento específico. Assim como os demais 

Canvas, algumas adaptações podem ser interessantes para atender melhor às especificidades 

de determinados artefatos. No caso dos jogos digitais, o GDCanvas fez uma adaptação do 

Business Model Genaration, no entanto, seu foco foi totalmente no artefato, desconsiderando 

questões de mercado e de desenho de modelo de negócio. São nestes dois últimos pontos que 

residem as principais contribuições que o Design Thinking Canvas pode agregar ao 

GDCanvas. 

Para montar a nova proposta de Canvas, a partir dos conceitos e fundamentos 

apresentados ao longo deste trabalho, destacar-se-ão alguns pontos do Design Thinking 

Canvas que deveriam ser adicionados ao GDCanvas para criar uma ferramenta que possa 

servir à concepção de jogos como negócios. A seguir, cada um desses pontos será elencado e 

justificado. 

Análise de Similares 

Muitos são os aplicativos lançados para atender a uma mesma oportunidade ou perfil 

de jogador. Conhecer os concorrentes é fundamental para entender qual será a proposta de 

valor que o jogo poderá oferecer aos usuários. No mercado de jogos casuais, a gama de jogos 

com mecânicas similares e o volume de lançamentos é muito grande, portanto, sãonos 

detalhes que o Design consegue seu diferencial para que o jogo seja um destaque. A análise 

da concorrência pode também dar pistas de fórmulas que já funcionam com determinado 

público, encurtando a curva de aprendizado sobre o mercado. 

Diferencial 

Este módulo busca responder à seguinte pergunta: o que fará o jogador escolher um 

jogo em detrimento de tantos outros? 

O Design Thinking Canvas sugere três categorias para auxiliar os designers na 

diferenciação do seu produto: de tecnologia, de mercado e de domínio. Diferenciação pela 

tecnologia ocorre quando o artefato tem alguma vantagem competitiva tecnológica com 

relação a concorrência; de mercado quando são utilizadas estratégias diferenciais de preço, 

comercialização, posicionamento, entre outros aspectos relacionados ao mercado; e de 
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domínio quando se buscam diferenciais em relação ao estado da arte dos jogos.  

Proposta de Valor 

Posiciona um determinado artefato em relação aos seus concorrentes. É importante 

que seja uma frase de impacto que direcione a geração de ideias para concepção do artefato e 

traduza de forma ampla a experiência total prometida pelo produto. Os consumidores 

costumam comparar marcas sob vários aspectos, com base no seu posicionamento, portanto 

ele precisa ser claro. Andreasi (2014) sugere quatro diretrizes para definir uma Proposta de 

Valor: excepcionalidade, que diz respeito a originalidade da proposta; unicidade, quão única é 

a proposta quando comparada com os concorrentes; excelência, como você se sobressai em 

sua proposta e como é capaz de mantê-la ao longo do tempo; e desejabilidade, quão desejável 

e atrativa é sua proposta para o seu público-alvo. 

Experiência do Usuário 

O tabuleiro de experiência do usuário ajuda a desenhar o ciclo de uso do jogo e como 

será a vivência do jogador em cada uma dessas etapas. O Design Thinking Canvas divide o 

ciclo de uso em cinco etapas: descoberta, abertura, engajamento, divulgação e descarte.  

Desenhar este fluxo facilita a definição das estratégias a serem adotadas na fase de 

Publicação. No caso do módulo de retenção, por exemplo, permite identificar os 

breakdowns32 e escolher melhores estratégias em cada momento no intuito de transformar 

usuários em fãs. Tal prática prolonga o ciclo de vida do produto e contribui com a 

sustentabilidade financeira do projeto. 

É importante não confundir o ciclo de uso do produto, que se refere a experiência do 

usuário, com o ciclo de vida do produto, que é o período desde que o produto entra no 

mercado até a sua retirada. De acordo com Willians (2012), as fases do ciclo de vida de um 

jogo são: teste beta, lançamento, construção deaudiência e maturidade que vai até o declínio. 

Aquisição 

Pensar sobre como vender o jogo antes que qualquer coisa seja programada pode 

parecer um pouco precipitado. No entanto, a etapa de publicação do Design Thinking Canvas 

tem forte influência no design de jogos e tentar adaptar as estratégias depois que o jogo 
                                                

32Breakdown: são empecilhos ou dificuldades, sejam eles característicos do artefato ou do usuário, mas que não 
se encontram no repertório do indivíduo para realizar naturalmente a atividade. 
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estiver 100% concluído é uma tarefa quase impossível de ocorrer sem gerar retrabalhos. Neste 

módulo é necessário responder: Como os usuário serão atraídos para o jogo? Como motivá-lo 

a baixar o aplicativo ou interagir pela primeira vez? 

Distribuição costumava ser uma forte barreira de entrada no mercado de jogos pela 

necessidade de impressão destes em cartuchos ou em CDs e a logística de fazê-los chegar até 

as lojas próximas ao usuário. Hoje em dia, a distribuição online eliminou essa barreira, 

tornando a logística mais fácil, mas isso não quer dizer que a distribuição do produto pode ser 

desconsiderada como parte importante da estratégia para o sucesso do jogo. Distribuição 

online envolve disponibilizar o jogo para downloads ou disponibilizar um servidor para dar 

acesso aos usuários cadastrados. Estes serviços estão acessíveis através de uma série de 

diferentes distribuidores ou publishers, como as appstores e redes sociais ou, ainda, é possível 

que se crie o seu próprio servidor. (KUNTZ, 2013). Como levar esses jogadores até eles irá 

depender de quais opções forem escolhidas, mas todas tem grande impacto no 

desenvolvimento do projeto, seja na tecnologia associada, seja no público-alvo. 

Uma vez que a empresa tenha uma boa base de usuários entusiastas pela marca, pode-

se confiar no "boca a boca" para lançar novos jogos, mas até que isso aconteça a organização 

precisará investir dinheiro para divulgar o produto. Qual a melhor forma no mundo para se 

fazer isso? Vai depender da plataforma e do orçamento. Para jogos mobile e plataformas 

sociais o valor continua crescendo. Nas redes sociais como o Facebook, mesmo com o seu 

poder de viralização, o número de opções é tão grande que custa caro se destacar. No caso da 

plataforma mobile, tem um reduzido poder de viralização.(FIELDS, COTTON, 2015). 

O maior volume de gastos com mídias ocorre no momento da Aquisição. Precisam ser 

analisadas, com muito cuidado, as estratégias escolhidas nesta fase, para identificar os 

segmentos mais lucrativos e atingir o máximo possível de usuários pelo menor custo. O uso 

de métricas como CAC (Cost of Customer Acquistion - Custo de Aquisição de Consumidores) 

por canal e por campanha e ARPU (Average Revenue per User - Média de Faturamento por 

Usuário) fornecem indícios de quando é necessário modificar uma campanha de marketing 

e/ou adicionar novos canais de divulgação. O mais importante, segundo Willliams (2012), é 

nunca descuidar da fórmula: CLV (Customer Lifetime Value - valor do cliente) > CPA (Cost 

per Acquaring a new user - Custo de Aquisição de novos Usuários). 

Retenção 
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Um vez conquistado o usuário, como fazer para que ele volte ao jogo por diversas 

vezes? Como manter o seu engajamento pelo máximo de tempo possível? 

O foco nesta etapa é tornar o jogo cativante e os jogadores fãs da marca. Para isso, o 

jogo tem que ser desenhado de maneira que faça o jogador queira retornar ao jogo 

frequentemente. Este é um trabalho que precisa ser feito constantemente para melhorar a 

qualidade do jogo e manter a audiência.  A única forma de fazer isso é através da coleta e 

estudo incessante de métricas. (FIELDS, COTTON, 2015).Bons indicadores para medir o 

sucesso das estratégias adotadas são o DAU/MAU (Daily and Monthly Average Users), 

número de sessões por dia e tempo médio de duração de cada sessão. É necessário encontrar e 

corrigir os pontos de baixa para grupos específicos de usuários e analisar as transações em 

jogo, refinando o sistema de vendas dentro do jogo, se for o caso. (WILLIAMS, 2012). 

Monetização 

Outro ponto importante dentro do bloco de Publicação é a definição da estratégia de 

monetização, ou seja, as formas de obter ganhos financeiros com o jogo. São muitos os meios 

de monetização, para citar os principais: venda do jogo (podendo disponibilizar um free trial), 

licença de uso mensal ou disponibilizar o jogo grátis e ganhar com publicidade ou com a 

venda de itens dentro do jogo. Se for usada a estratégia do free trial, é importante saber qual o 

limite do trial, e como comunicar ao jogador que esse limite foi atingido para que ele não 

fique confuso sem entender porque não consegue mais avançar nos estágios ou desafios do 

game. Se a intenção é ter uma loja dentro do jogo, é fundamental fazer o design dos itens que 

serão vendidos em moedas especiais. Também é necessário balancear qual será a economia 

dentro do jogo, avaliando quanto de moeda poderá circular para que jogo não se torne fácil 

demais pelos que compram moedas e nem impossível de avançar pelos que não compram. Se 

for escolhida a subscrição mensal, precisa-se ter uma agenda para lembrar às pessoas de 

renovar a inscrição antes de expirar. (KUNTZ, 2013). Essas são apenas algumas de muitas 

preocupações que o Game Designer deve levar em consideração na hora de conceber um jogo. 
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Com a adição desses pontos explorados no Design Thinking Canvas, o Game Design 

Canvas ganharia um novo formato, ampliando também a sua função para se tornar uma 

ferramenta de concepção de um modelo de negócio. Na Figura 20 é apresentada a sugestão do 

Thinking Canvas com foco na indústria de jogos: 

Figura 20 - Extensão do Design Thinking Canvas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Seguindo a adaptação do Design Thinking Canvas para a indústria de jogos, uma nova 

representação do processo de design pode ser formatada, como apresenta a Figura 21:  
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Figura 21 - Representação do processo de design para jogos 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nesse novo processo de design, cria-se valor na configuração do produto focada no 

usuário, trazendo uma diferenciação daquilo que é oferecido pelos demais competidores. 

Entrega-se valor por meio de construção da experiência completa do usuário. Capta-se valor 

ao longo da etapa de publicação,  o qual retorna através de novos usuários, difusão e 

fortalecimento da marca, e mais diretamente, da monetização. 

11.3 Bubble Witch Saga 2 no novo Canvas 

Dado o modelo apresentado na sessão anterior, pode-se tentar responder aos 

questionamentos feitos na análise do Game Design Canvas do jogo Bubble Witch Saga 2.  

As primeiras perguntas feitas na análise estão relacionadas ao módulo de Aquisição, 

que na experiência do usuário também se relaciona com a descoberta e abertura do ciclo de 

uso do produto: Definido que o público são mulheres de 25 a 54 anos, como a empresa 

pretende conquistar esses usuários? Qual a melhor forma dos usuários tomarem 

conhecimento do jogo? 
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RESPOSTA: A estratégia da King começa por tentar eliminar as barreiras 

quem impedem a entrada de usuários no funil, para isso, o jogo foi 

disponibilizado gratuitamente. O usuário não terá nenhum ônus, além do 

tempo, para efetuar o download e testar o aplicativo.  

Tanto a versão web como a mobile tem integração com o Facebook, o que 

permite a empresa aproveitar o poder de viralização das redes sociais. Essa 

decisão influência nas regras do jogo, adicionando novas features ao jogo para 

estimulando o usuário a trazer amigos para o jogo em troca de benefícios 

como: destravar mundos em menos de 24 horas, o que fez com que o Designer 

agrupasse as fases em mundos e estabelecesse um limite de tempo para passar 

de um mundo para outro; e ganhar pontos de vidas, incluindo no jogo um 

número de 5 vidas que o jogador perde a cada fracasso, mas que são 

recarregáveis ao longo do tempo. 

Além da viralização das redes sociais, a King investiu em tentar conquistar os 

usuários de outros jogos próprios para o seu novo lançamento, utilizando os 

chamados Cross-ads e pop-ups nos seus demais jogos. Banners em Apps 

também foram usados e até, o que não é usual neste mercado, propaganda na 

televisão. 

O segundo questionamento passa, primeiramente, por uma análise dos Competidores 

para definir os Diferenciais do jogo: O que faz com que o público escolha passar tempo no 

jogo, no lugar de jogar outros similares?  

RESPOSTA: Os principais competidores identificados dentro da mecânica de 

Bubble Shooter foram: Bubble Island (Wooga), Bubble Safari (Zynga) e 

Bubble Land (Qublix Games). Esses jogos foram escolhidos por terem o maior 

número de usuários dentro do Facebook.  

Por usarem todos a mesma mecânica, que é simples, a diferença se observa nos 

detalhes que passam principalmente por escolhas do Game Designer. No 

Bubble Island o jogador tem cincos vidas e cada uma dessas corresponde a 

uma habilitação para partida. Os pontos de vida são recarregáveis ao longo do 

tempo, mas, se o jogador não quiser pagar para jogar mais fases em uma única 
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vez, ele terá que aguardar recarregar os pontos. O jogo possui um tutorial 

muito longo, desestimulando o usuário a continuar. Ele utiliza o artifício do 

tempo, não variando muito nos desafios. Basicamente em todas partidas, o 

jogador precisa estourar o número máximo de bolas no tempo estabelecido, o 

que para muitos, pode ser um jogo mais estressante por forçar o usuário a agir 

sob pressão. 

O Bubble Safari, da mesma forma que o Bubble Land, utiliza elementos um 

pouco mais infantis na sua linha de arte. Ele foi jogado apenas na versão do 

Facebook, pois a versão mobile foi recentemente descontinuada pela Zynga. 

Com o corte nos gastos de manutenção do jogo, naturalmente a tendência é que 

os jogadores acabem migrando para outros jogos. No Bubble Land para celular 

percebe-se uma baixa sensibilidade do touch, a mira não flui, tornando o jogo 

mais lento e cansativo. 

Para competir nessa categoria, a King escolheu trabalhar com uma estética 

também agradável, em uma temática que agrada tanto ao público infantil 

quanto ao público mais velho. Para tanto, a empresa caprichou nos detalhes 

com um acabamento primoroso, tanto na arte quanto nos efeitos sonoros e nos 

controles do jogo. Outro diferencial escolhido pela empresa está no gameplay 

que foi muito bem balanceado, garantindo muitas horas de diversão. Assim sua 

proposta de valor é: "Experimente uma mágica aventura".  

Graças a essas escolhas ela conseguiu estar à frente dos seus competidores, 

pelo menos em número de usuários mensais no Facebook com mais de 10 

milhões, enquanto o Bubble Safari tem apenas 1 milhão, seguida pela Bubble 

Island com 500mil e pela Bubble Land com 100mil usuários. 

O terceiro questionamento realizado se refere a indagações respondidas no módulo de 

retenção, também relacionado com o engajamento e a divulgação na experiência do usuário. 

Uma vez que conseguir fazer com que os jogadores experimentem o jogo pela primeira vez, o 

que deve ser feito para que eles continuem voltando ao jogo?  

RESPOSTA: Manter o jogador retornando frequentemente ao jogo é essencial 

para garantir que ele continuará fazendo o seu trabalho de viralização e 
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aumentar as chances de gastar dinheiro. O jogo precisa ser cativante e 

desafiador, mas algumas técnicas podem ser aplicadas para estimular o seu 

retorno. Receita básica de todos o jogos sociais: ranking. O ranking entre os 

amigos estimula a competitividade e faz com que o jogador se sinta desafiado a 

continuar tentando se superar cada vez mais e ganhar lugares no topo da 

competição.  

Outro ponto importante é garantir a disponibilidade de longas horas de jogo, 

principalmente para aqueles jogadores mais avançados. O jogador precisa de 

novidades para se manter instigado, por isso, desde o lançamento do jogo a 

King adota a estratégia de lançar 20 novas fases a cada semana. O jogo já 

conta com mais de 550 fases no total e, provalvemente, até este trabalho ser 

publicado conterá mais de 700 fases. 

A King também construiu uma comunidade onde ela presta suporte aos 

usuários esclarecendo dúvidas e dando dicas. Contém ainda um blog, com 

mais detalhes sobre o jogo, sobre a empresa, curiosidades, desafios e os 

bastidores do desenvolvimento do seu jogo. Essa estratégia de aproximar a 

empresa aos usuários permite tratar as insatisfações dos clientes e mantê-los 

mais engajados. 

O último grupo de questionamentos apontam elementos fundamentais a serem 

decididos no módulo de monetização: E em se tratando de um modelo de negócios, a parte 

mais importante: como a empresa espera ganhar dinheiro com esse jogo para que ele seja 

economicamente viável? Qual modelo de negócio escolher? Cobrar para que o jogo seja 

baixado? Ganhar dinheiro com propagandas e disponibilizar de forma gratuita? Deve-se 

inserir microtransações? Escolhidas microtransações o que deve ser feito para despertar o 

interesse desses itens virtuais? 

RESPOSTA: A King decidiu manter o mesmo modelo de negócio utilizado na 

maior parte dos seus outros jogos. A exemplo do Candy Crush, o Bubble 

Witch Saga 2 foi disponibilizado no modelo free-to-play, como mencionado 

anteriormente. O retorno da empresa vem todo da venda de bens virtuais. Estes 

itens oferecem vantagens para que o jogador possa utilizar nos níveis em que 

tiver maior dificuldade. Para aqueles que não querem depender de amigos para 
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ganhar pontos de vidas extras, desbloquear mundos e também não querem 

esperar refinar suas habilidades, as moedas virtuais auxiliam a acelerar o jogo. 

Isso não quer dizer que o jogo seja o que é popularmente conhecido comoPay 

to win (pagar para ganhar). Neste jogo, a empresa teve todo o cuidado no 

balanceamento do jogo para estimular a compra dos itens virtuais para aos 

mais apressados, mas ao mesmo tempo não tornou o jogo impossível de 

evoluir para aqueles que não têm interesse em gastar dinheiro. Esse cuidado é 

muito importante, pois os jogadores se sentem muito injustiçados quando 

percebem que as desenvolvedoras praticamente os "obrigam" a comprar itens 

para poder avançar no jogo ou oferecem a opção de pagar para avançar de 

nível. Isso torna a competição desnivelada, sendo uma das grandes causas de 

abandonos de jogos. 

Dadas as respostas acima expostas, a seguir é apresentado o quadro completo do 

modelo de negócios da Bubble Witch Saga 2: 

Figura 22 - Design Thinking Canvas expandido do Bubble Witch Saga 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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12 CONCLUSÕES 

O crescimento da indústria de games no Brasil e no mundo tem chamado a atenção da 

comunidade acadêmica e de diversos setores da economia criativa. Compreender os 

fenômenos relacionados a esse universo é um desafio para estudiosos e profissionais inseridos 

neste campo da indústria. 

Este estudo buscou construir uma ferramenta que auxiliasse o processo de concepção 

de jogos com foco no mercado de entretenimento, utilizando-se de conceitos da 

Administração e do Design, além da revisão da evolução dos modelos de negócios de jogos 

eletrônicos desde o seu surgimento. 

O capítulo discorre sobre as constatações realizadas no presente trabalho durante o 

processo de exploração da alternativa à concepção de modelos de negócios para a indústria de 

games, expõe as contribuições desta pesquisa e trata das limitações e possíveis 

desdobramentos para trabalhos futuros. 

Contribuições 

Uma das principais contribuições desta pesquisa para o meio acadêmico é a 

amplificação do entendimento de jogos como produtos de negócios inseridos em uma 

indústria com números expressivos e em ampla expansão. A grande maioria dos trabalhos 

publicados no Brasil trata da visão dos jogos para o usuário ou dos processos de 

desenvolvimento dos mesmos. Este trabalho traz a discussão para outra perspectiva: 

influência do mercado para os jogos. 

O estudo alerta para a necessidade da ampliação da visão do Game Designer diante 

dos novos desafios na concepção de jogos. Para garantir retorno do investimento na empresa, 

o jogo não pode ser concebido pela área de Design apenas com foco no usuário, deixando as 

preocupações de comercialização para equipe de marketing para um segundo momento.  O 

esforço na concepção precisa ser integrado e o Design deve utilizar sua capacidade de 

familiarizar-se com outros domínios para gerar vantagens competitivas para a organização. 

É cabível destacar, ainda, a comprovação da eficácia no uso de Metodologias de 

Design para resolução de problemas complexos. A integração dos campos da Administração e 

do Design resultou na criação de processos de design que se tornaram ferramentas estratégicas 
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para muitas empresas. O pensamento visual é aplicado para facilitar a estruturação de 

processos e a identificação de lacunas na estratégia, mantendo o foco no que é mais relevante 

para a organização. 

O resultado de mais uma fusão entre esses dois campos é o desenvolvimento de uma 

nova ferramenta que auxilia a concepção de modelos de negócios para a indústria de games. 

A extensão do Design Thinking Canvas para jogos permite construir um desenho estruturado 

e conciso do projeto que ultrapassa o universo do produto e alcança a perspectiva de mercado. 

Como citado anteriormente, até 2017 estima-se que o Brasil terá 70,5 milhões de 

usuários mobile, dos quais 75% estarão utilizando os aparelhos para jogar, conforme 

IGDNOW. É um mercado potencial de 52,8 milhões de jogadores. De acordo com o relatório 

de pesquisa da USP, as empresas desenvolvedoras de jogos no Brasil já estão de olho nesse 

mercado. Em 2013, 75% das empresas participantes da pesquisa tinham desenvolvido pelo 

menos um jogo para a plataforma mobile. Este trabalho oferece uma ferramenta para que 

essas empresas possam entrar de maneira competitiva no mercado, potencializando seu 

caráter estratégico e de inovação. Supre, assim, parte da carência na área de negócios 

apontada no relatório da USP, possibilitando que as empresas sejam capazes de lucrar com os 

seus produtos. 

Com essa nova ferramenta, é possível realizar uma prototipagem rápida do jogo e 

avaliar a melhor forma de estruturação da sua cadeia de valor. O novo Canvas permite a 

prototipagem rápida e uma descrição clara de uma hipótese de negócio, cuja visão pode ser 

posta à prova rapidamente para entender melhor quão sustentável ela é em torno do negócio. 

É um processo iterativo, aonde marcos de aprendizagem são estabelecidos como forma de 

identificar os momentos de ajustar a hipótese (visão) e garantir maior aceitação por parte dos 

usuários. 

Construído com base em novo processo de design, que nada mais é do que um  

processo de reflexão para formulação da estratégia, o novo Canvas abrange os três pilares 

para a concepção de modelo de negócios: criação, entrega e captura de valor. O Design 

Thinking Canvas para jogos veio mostrar que é possível pensar em competitividade na 

concepção de artefatos, sem abrir mão da simplicidade, da dinamicidade e da inovação tão 

presentes no mercado do digital.Apresentado por meio de um exemplo de sucesso no 

ambiente de negócios em jogos casuais, o novo Canvas tem ainda potencial para aplicação em 
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outros segmentos de jogos. 

Em suma, como resultado desta pesquisa espera-se ajudar gestores de empresas 

desenvolvedoras de jogos no Brasil a desenharem seus novos produtos de maneira mais 

sustentável economicamente. Outros benefícios diretos do uso da ferramenta são a melhoria 

da comunicação tanto para o público interno da empresa, comunicando de forma fácil e clara 

o que será o novo produto, como a comunicação com o público externo, dando suporte à 

captação de financiamentos. Se empregada corretamente de maneira dinâmica, sempre 

revisitando as estratégias de acordo com as métricas coletadas ao longo da implantação, 

espera-se prolongar tempo de vida útil dos produtos e maximizar seus resultados. 

Limitações e Desdobramentos 

A pesquisa se delimitou na construção de uma proposta de ferramenta para a criação 

de modelos de negócios para a Indústria de Games, demonstrada através de um exemplo de 

jogo casual. É uma pesquisa teórica e exploratória que buscou resultar em uma aplicação 

prática, mas que ainda não foi testada em um caso real de concepção, não sendo possível 

avaliar, ainda, as possíveis dificuldades que possam surgir quando da utilização por gestores e 

desenvolvedores. 

O ponto de partida para o desenho da ferramenta foram jogos do segmento casual 

social e da plataforma mobile, mas existe um universo de segmentos que não foram 

considerados neste estudo, aonde se acredita que esta possa ser também aplicada. Como 

próximos passos, um desdobramento seria analisar o comportamento da ferramenta quando 

empregada em outros nichos da área de entretenimento de jogos eletrônicos. 

É pertinente ainda a estruturação de um guia prático para concepção de modelos de 

negócios, aos moldes do Design Thinking Canvas, para facilitar sua aplicação por 

profissionais da área de jogos. Um guia prático facilitaria sua difusão e teste por empresas, 

permitindo a avaliação de sua efetividade e melhoria nos pontos que necessitem de ajustes. A 

construção de estudos de caso apresenta-se como meio eficaz para obtenção de resultados 

quanto da aplicabilidade e eficácia do instrumento. 

Por fim, trabalhos futuros podem ser realizados no sentido de avaliar e mitigar riscos e 

incertezas associados aos modelos de negócios. A nova ferramenta proposta oferece uma 

maneira de estruturar melhor as informações e estratégias, bem como estimular o pensamento 
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do produtopara atender às dimensões de tecnologia, pessoas e negócios. No entanto, ela por si 

só não é suficiente para auxiliar o gestor a identificar e lidar com o número de variáveis que 

envolvem o lançamento e a manutenção de um jogo eletrônico. O conhecimento sobre essa 

indústria ainda é bastante difuso, requerendo extensas pesquisas para compreensão profunda 

deste mercado. A dificuldade em avaliar a qualidade das informações no momento da tomada 

de decisão, aumenta o grau de insegurança e risco da empresa e dos investidores. Um 

compêndio de práticas consolidadas de mercado, com análise de seus componentes, como se 

relacionam e influenciam entre si, com a aplicação de heurísticas para escolha de projetos 

com maiores chances de sucesso, pode ser útil para empresas que estão dispostas a embarcar 

neste mercado. 
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