
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CIN - CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XDM WEB – UMA FERRAMENTA DE APOIO  

AO PROCESSO DE CONCEPÇÃO DE JOGOS 
 

EDGAR JOSÉ CÉSAR DE FIGUEIREDO NETO 

 

 

 

 ORIENTADOR: Dr. GEBER LISBOA RAMALHO 

 CO-ORIENTADOR: Dr. ANDRE M. MARQUES DAS NEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECIFE, MARÇO DE 2010. 

 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CIN - CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XDM WEB – UMA FERRAMENTA DE APOIO  

AO PROCESSO DE CONCEPÇÃO DE JOGOS 
 

EDGAR JOSÉ CÉSAR DE FIGUEIREDO NETO 

 

 

 

 ORIENTADOR: Dr. GEBER LISBOA RAMALHO 

 CO-ORIENTADOR: Dr. ANDRE M. MARQUES DAS NEVES 

 

 

 

 
ESTE TRABALHO FOI APRESENTADO À PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO COMO REQUISITO PARCIAL PARA 

OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 
RECIFE, MARÇO DE 2010. 



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figueiredo Neto, Edgar José César de           
      XDM WEB: uma ferramenta de apoio ao processo de 
concepção de jogos / Edgar José César de Figueiredo Neto. - 
Recife: O Autor, 2010. 
       xi,  69  folhas : il., fig., tab.  
 
       Dissertação (mestrado) Universidade Federal de 
Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2010. 
  
       Inclui bibliografia e anexo. 
 
       1. Engenharia de software. 2. Jogos digitais.  3.  Métodos 
de design. 4.  Game design.  I. Título. 
 
        005.1                      CDD (22. ed.)                 MEI2010 – 0149 

 

 
 

 

 

 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todas as pessoas 

que através de seu apoio, orientação e 

compreensão tornaram possível que ele 

fosse concluído.  

 

  



 v 

Agradecimentos 

Se o processo de concepção de jogos é complicado, que dizer do processo de formação de uma 

pessoa? O ser humano é resultado do ambiente em que vive e reflexo das interações com as 

pessoas que o rodeiam. Portanto, há muitas pessoas caríssimas para mim que são responsáveis 

por eu ser quem sou e por ter conseguido concluir mais este capítulo. 

 Em primeiro lugar agradeço à minha Família (com “F” maiúsculo): minha mãe, Lia 

Falcão e a meu irmão, Ziro Falcão. Sem vocês eu não seria quem eu sou. 

 Agradeço a meus mentores, gurus, mestres e orientadores: Geber Ramalho e André 

Neves. Sem vocês eu não estaria onde estou. 

 Agradeço também à minha amada Andrêza por todo o apoio incondicional à conclusão 

desse trabalho e por me proporcionar os dias mais felizes da minha vida - e uma promessa de 

um futuro ainda mais feliz. Sem você eu não conheceria a felicidade. 

 Como poderia deixar de mencionar todos os meus amigos que com sua compreensão, 

suporte, orações e vibrações positivas me deram apoio para que eu conseguisse enfrentar os 

desafios da vida? À Ala Esquerda do meu coração, a todos da família Inove, e aos irmãos do 

Cefet, agradeço por estarem comigo nos momentos fáceis e nos difíceis também. Sem vocês eu 

não conseguiria ultrapassar meus obstáculos. 

 A todos os amigos e membros da família que já compartilharam choros e risos comigo, 

que sentiram minha ausência na correria deste mestrado, que me fizeram sentir que mesmo 

estando sumido pra terminar este trabalho, nunca iriam me abandonar ou ficar tristes comigo, a 

vocês um agradecimento especial! Vocês não sabem o quanto este apoio é importante. 

 E por último, mas não menos importante, agradeço a Deus por ter me dado a 

oportunidade de conhecer e compartilhar da Existência com todas as pessoas que mencionei. 

Agradeço por ter me dado saúde e discernimento para terminar este trabalho, mas mais 

importante, agradeço a Ele por ter criado um mundo tão perfeito e complexo que nunca 

conseguiremos parar de estudar e aprender. 



 vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―If you can‘t describe what you‘re doing as 

a process, you don‘t know what you‘re 

doing.‖ 

[W. Edwards Deming]  

 

 ―Computer Science is no more about 

computers than astronomy is about 

telescopes.‖ 

[E. Dijkstr] 

 
 

  



 vii 

 

XDM WEB – UMA FERRAMENTA WEB 2.0 DE APOIO AO PROCESSO 

DE CONCEPÇÃO DE JOGOS 
1
 

 

Autor: Edgar José César de Figueiredo Neto 

Orientador: Prof. Dr. Geber Lisboa Ramalho 

Co-Orientador: Prof. Dr. André M. Marques das Neves 

Resumo 

A indústria de Jogos Digitais é um mercado em constante crescimento tendo um faturamento 

global próximo do da indústria cinematográfica.  Porém, sendo uma mídia que teve origem na 

segunda metade do século XX, os estudos sobre processos de desenvolvimento de jogos ainda 

são bastante novos e baseados em resultados empíricos de adaptações de processos de 

Engenharia de Software aplicados à produção de jogos.  Sendo o desenvolvimento de software 

apenas uma pequena parte do processo de produção de um jogo digital, a adaptação destes 

processos enfatiza a porção de software do jogo e negligencia outras atividades como arte e 

concepção deixando-as carentes de processos e/ou ferramentas. Uma das carências 

identificadas é a falta de ferramentas de apoio ao processo de concepção do jogo (game design 

primitivo), processo este que ocorre na fase de pré-produção, onde os designers, produtores e 

demais membros da equipe se reúnem para criar o jogo que será produzido.  Escolheu-se, 

portanto adaptar a metodologia ágil de design Extensible Design Method (XDM) para a 

realidade do desenvolvimento de jogos, sugerindo-se uma ferramenta Web 2.0 de apoio a este 

processo, chamado XDM Web. A ferramenta possibilita, entre outras coisas, a execução do 

processo por equipes de criação geograficamente distribuídas. 
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Abstract 

The industry of Digital Games is a constantly growing market having global revenue close to 

that of the Box Office industry. However, having this media being originated in the second half 

of the twentieth century, studies about game development processes are still very incipient and 

based on empirical results of adaptations of Software Engineering processes applied to the 

production of games. Being the development of software not but a small part of game 

production, this adaptation emphasizes the software portion of the game and neglects other 

activities such as art and conception, leaving them in need of processes and/or tools. We have 

identified that one of these needs is the lack of tools to support the process of conception (early 

game design), which happens in the pre-production phase where designers, producers and other 

team members gather to create a game. Therefore we chose to adapt the agile design process 

XDM (eXtensible Design Method) to the realm of game development, suggesting a Web 2.0 

tool to support this process, called XDM Web. This tool enables the process to, amongst other 

things, be executed by teams of geographically distributed designers. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, lista os 

objetivos de pesquisa almejados, os desafios que são esperados em sua realização e, finalmente, 

mostra como está estruturado o restante da presente dissertação. 
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1.1 Motivação 

O ato de jogar está profundamente enraizado na cultura humana e é um ato mais antigo do que a 

própria cultura [1]. Jogar é uma atividade que não apenas entretém, mas conecta seus 

participantes.  

Com o surgimento dos computadores e do processamento de dados ajudado por 

máquinas, surgiu também a idéia de se adaptar algumas destas máquinas para servir ao propósito 

do jogo.  Surgiam aí os primeiros jogos digitais[2]. Desde a popularização dos jogos digitais – 

através dos consoles caseiros – na década de 1970 até hoje, a indústria de vídeo games se tornou 

uma das mais rentáveis da atualidade, chegando a competir em faturamento com a indústria do 

cinema americano, sendo classificado como o setor de mídia que cresce mais rapidamente em 

toda a história. Espera-se que em 2013 o faturamento chegue a 19 bilhões de dólares[3]. 

Devido ao crescimento da indústria e também ao ingresso no mundo acadêmico dos 

jovens que cresceram na geração dos primeiros video-games, nos últimos anos cresceu também o 

número de trabalhos científicos publicados sobre jogos digitais [4] bem como a preocupação 

com a inserção dos processos de desenvolvimento estudados pela Engenharia de Software à 

produção de jogos digitais. 

“A Engenharia de Software é uma disciplina da Engenharia que busca estudar todos 

os aspectos da produção de Software” [5]. Ao longo dos anos esta disciplina vem evoluindo e 

estudado todos os aspectos da produção de software desde a análise de requisitos até a os testes e 

a distribuição, tendo seu foco se voltado nos últimos anos principalmente para a gerência de 

projetos. Mas esta disciplina não propõe processos para a concepção do software, se propondo a 

estudar apenas os passos posteriores a este, a partir da análise de requisitos – que já pressupõe 

um software concebido. Esta abordagem de conceber o software a partir das necessidades de um 

cliente específico faz com que a Engenharia de Software negligencie um outro tipo de produção 

de software também muito importante na indústria: a criação de novos produtos. 

A criação de novos produtos, disciplina estudada em outras áreas de conhecimento e 

aplicada extensivamente na indústria, envolve um tipo diferente de concepção, iniciada não a 

partir de demandas de um cliente específico, mas sim da observação do comportamento de 

consumidores no mercado e identificação de oportunidades [6]. Nesta abordagem, a criação de 

um produto é uma tarefa bastante delicada e essencial para o sucesso do produto em seu ciclo de 

vida. Porém, é uma atividade dificilmente mensurável e bastante abstrata 
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A necessidade da criação de novos produtos se faz muito presente na indústria de 

jogos digitais onde a inovação é fator determinante para o sucesso de um produto e 

consequentemente da empresa que o criou. 

Não se encontrou na literatura softwares que oferecessem suporte ao processo de 

geração de idéias para novos produtos. 

1.2 Objetivos 

O objetivo desta dissertação é sugerir, com base no estado-da-arte dos métodos atuais, uma 

ferramenta de apoio ao proceso de concepção de jogos digitais. 

Este objetivo será atingido através da realização das seguintes atividades: 

 Definir o que é método de concepção a fim de explorar os processos existentes; 

 Estudar o estado-da-arte dos métodos concepção de jogos; 

 Selecionar dentre estes métodos o melhor candidato para a confecção de uma ferramenta 

de apoio; 

 Analisar o método escolhido, identificando suas limitações; 

 Sugerir e implementar uma ferramenta de apoio ao processo, validando-a por fim. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está dividido em seis capítulos.  

 No capítulo 2 será estudado o ciclo de vida e jogos digitais como produtos, chamando-se 

atenção para os problemas existentes no processo de concepção de novos produtos que 

motivaram esta pesquisa.  
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No capítulo 3 serão explorados os métodos de concepção existentes. Será feita também 

uma análise detalhada de abordagens de adaptação destes métodos para a realidade da criação de 

jogos. Posteriormente estes métodos adaptados serão comparados para a escolha do melhor 

candidato para a confecção de uma ferramenta de suporte. 

 No capítulo 4 será apresentado o universo da Web 2.0 onde podem foi buscada a 

inspiração para a resolução dos problemas e limitações encontrados no método escolhido no 

capítulo anterior. 

 No capítulo 5 será descrita a arquitetura da ferramenta XDM Web apresentada como 

implementação das soluções sugeridas para as criticas ao processo XDM 

 No capítulo 6 será descrito o experimento conduzido com equipes concebendo jogos 

utilizando o processo XDM ajudado pela ferramenta XDM Web e serão discutidos os resultados 

obtidos. 

 No capítulo 7 finalmente, serão apresentadas as principais contribuições deste trabalho e 

serão sugeridos trabalhos futuros que poderão se basear nos resultados obtidos por esta pesquisa. 
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Capítulo 2 

Ciclo de vida de jogos digitais 
 

Neste capítulo serão caracterizados os ciclos de vida de produtos digitais, suas etapas 

e métodos. Esta análise visa evidenciar como estes processos são suportados pela Engenharia de 

Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 2 – Ciclo de vida de jogos digitais 

 

6 

2.1 Ciclo de vida de produtos  

Assim como os seres vivos, produtos (digitais ou não) também têm um ciclo de vida. Este ciclo 

vem sido discutido em várias áreas do conhecimento e o modelo mais aceito para retratá-lo é o 

Product Lifecycle (PLC) [7]. Este modelo sugere o ciclo de vida de produtos em cinco estágios, 

a saber: desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio. A imagem a seguir 

mostra o comportamento do produto no mercado (vendas versus tempo) para cada uma destas 

fases: 

 

Figura 1: Ciclo de vida de produtos (PLC) 

 O trabalho da Engenharia de Software concentra-se no primeiro estágio 

(Desenvolvimento) onde se podem observar várias maneiras de se conceber um produto de 

software, embora o maior foco desta ciência seja no desenvolvimento de software customizado, 

que atenda necessidades específicas de um dado cliente. Podemos perceber uma outra 

abordagem para a fase inicial do desenvolvimento de produtos de software que não seja a análise 

de requisitos específicos, mas sim a criação de novos produtos de software, com foco em 

inovação e criação de mercado.  

 Esta segunda abordagem é amplamente estudada e reconhecida como de extrema 

importância por áreas do conhecimento como Engenharia de Produção, Marketing e Design [6]. 

Na indústria, o desenvolvimento de novos produtos deixa de ser considerado “importante” para 

ser considerado “essencial” [6]. Enxergamos que na indústria de Software isto não deveria ser 

diferente, visto que grandes empresas de software como a Google Inc. empregam grandes 

montantes de sua renda na aquisição de empresas que desenvolvem produtos inovadores [8]. 
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Apesar do grande número de produtos de software inovadores que permeiam o mercado 

atualmente, percebemos pouco direcionamento das publicações acadêmicas das Ciências da 

Computação em estudar a concepção de novos produtos digitais. Abordaremos a seguir um 

modelo para o desenvolvimento de produtos inovadores bastante conhecido em outras áreas do 

conhecimento, que lidam com produtos não-digitais. O estudo deste modelo visa compreender 

como outras indústrias enxergam a criação de novos produtos, fazendo um paralelo com a 

indústria de software e mais especificamente com a criação de jogos digitais. 

2.1.1New Product Development 

O termo “New Product Development” (ou simplesmente NPD) é amplamente utilizado nas áreas 

de Engenharia e Marketing para definir o processo inicial do ciclo de vida de um produto quando 

este não parte de requisitos conhecidos ou de um cliente específico, mas sim de um produto com 

requisitos indefinidos para atender a um público-alvo definido. 

Autores de diversos domínios do conhecimento, propuseram modelos de processos de 

NPD. Estes modelos podem ser enxergados como “discretizações do processamento de 

informações visando reduzir as incertezas” [6]. Alguns destes autores sugerem modelos que 

incluem desde a definição do problema até a comercialização do produto [9; 10], outros limitam 

sua definição de NPD à parte que fica entre a problematização e a comercialização [11; 12].  

Uma destas abordagens, sugerida por Kotler [9], mostra o processo de desenvolvimento 

de um novo produto como uma série de atividades bem definidas que devem ser executadas de 

maneira linear. A figura a seguira ilustra as fases deste processo: 
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Figura 2: Processo NPD segundo Kotler[9] 

A fase de Geração de Idéias é referida por muitos autores como “Fuzzy Front-End”, que 

pode ser traduzido como “Frente Enevoada”. Este termo visa retratar as incertezas inerentes ao 

processo de geração de idéias que depende de habilidades abstratas e dificilmente mensuráveis 

como a criatividade. 

A Fuzzy Front-End (FFE) é tão evidente e delicada que alguns autores a definem como 

algo separado do processo de NPD. É o caso de Koen et al. [11] que sugerem a seguinte 

esquematização para o processo de criação de novos produtos: 

 

Figura 3: Processo NPD segundo Koen[11] 

O autor evidencia a existência da FFE como uma fase de geração e seleção de idéias 

separando-a completamente das demais atividades do resto do NPD. Embora as enxergue como 

fases distintas, o autor explica que a transição entre as duas fases nem sempre é clara, porém 
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justifica a separação semântica pelas diferenças claras na natureza das atividades realizadas, 

como demonstrado na tabela a seguir: 

 Fuzzy Front-End (FFE) New Product Development (NPD) 

Natureza do trabalho Experimental, frequentemente 

caótica. Existência de 

momentos “Eureka”. Pode-se 

agendar trabalho, mas não 

invenção. 

Disciplinada e focada em objetivos 

com um plano de projeto. 

Data de Comercialização Imprevisível ou incerta. Alto grau de previsibilidade. 

Financiamento Variável – no início vários 

projetos podem ser 

improvisados, enquanto 

outros podem precisar de 

financiamento para continuar. 

Orçado. 

Expectativa de Lucro Frequentemente incerta com 

um alto grau de especulação. 

Previsível com segurança, análise e 

documentação incrementais com a 

aproximação da data de lançamento. 

Atividades Indivíduos e times 

conduzindo pesquisa para 

minimizar riscos e aperfeiçoar 

potencial. 

Time multifuncional. 

Métricas de Progresso Conceitos solidificados. Realização de milestones. 
Tabela 1: FFE e NPD segundo Koen[11] 

   Ainda segundo Koen et al., existem vários métodos formais para a execução das 

atividades bem-definidas do processo NPD, e a atenção está se tornando crescentemente 

direcionada para a sua fase predecessora, a “frente enevoada”. Esta fase pode representar 85% do 

custo total de desenvolvimento de um novo produto[13] e seus investimentos têm o objetivo de 

aumentar o valor, a quantidade e a probabilidade de sucesso dos conceitos que entram na linha 

de produção [11]. 

 

2.3 Ciclo de vida de Jogos Digitais 

 Embora não se encontre muitos trabalhos publicados que comparem diretamente o PLC 

ou o NPD com o ciclo de vida de desenvolvimento de jogos, podemos observar muitas 

similaridades entre as fases destes processos. 

 Um jogo, por ser um produto de software, tem um ciclo de vida facilmente observável 

como o da Figura 1, onde, após a fase de introdução, há um crescimento de vendas e uma fase de 

maturidade seguida do inevitável declínio de vendas. Quando focamos na fase inicial de 

desenvolvimento, podemos perceber que as atividades do NPD são inerentes ao processo de 
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criação e desenvolvimento de jogos, visto que a inovação é um fator crucial para o sucesso 

destes produtos. A figura a seguir exemplifica as fases de produção de um jogo digital: 

 

Figura 4: Fases do processo de produção de jogos digitais 

 Podemos comparar as fases do NPD segundo Kotler, discutidas na seção anterior, com 

estas fases da produção de jogos da seguinte maneira: 

New Product Development Produção de Jogos 

Geração de Idéias Concepção 

Triagem de Idéias 

Conceito 

Estratégia de Marketing Pesquisa de Marketing 

Análise de Negócio 

Estratégia do Novo Produto 

Desenvolvimento do Produto Game Design 

Arte 

Sons 

Software 

Teste de Marketing Pós-Produção 

Comercialização 

  A indústria de jogos digitais talvez seja a indústria de software que mais depende da 

criação de novos produtos no seu cotidiano, visto que uma grande parte da indústria de software 

comercial é direcionada a produtos feitos sob encomenda e customizações, processos nos quais a 

inovação está pouco presente. Ao compararmos o processo de produção de jogos digitais com as 

atividades do NPD, podemos observar várias similaridades. Entre elas, está a presença do Fuzzy 
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Front-End, conhecido na indústria de jogos digitais como fase de “Concepção” (também 

chamada de “Game design”). 
3
 

 

2.4 Conclusões 

No desenvolvimento de novos produtos - sejam eles jogos digitais, produtos de software, 

serviços ou produtos tangíveis, a inovação é um fator determinante para o seu sucesso e 

prolongamento da sua fase de maturidade comercial. 

 Várias áreas do conhecimento vêm estudando o processo de desenvolvimento de novos 

produtos e sugerindo processos e formalização de métodos. Todas estas metodologias 

apresentam em comum a existência de uma fase pouco previsível e dependente de habilidades 

abstratas, frequentemente referida como Fuzzy Front End (FFE). Esta fase é de suma 

importância para o sucesso do produto e pode ser responsável por uma grande parte do 

orçamento total do projeto. 

 No capítulo a seguir iremos buscar na disciplina de Design de Produtos soluções para a 

imprevisibilidade do Fuzzy Front-End. Este estudo tem por objetivo evidenciar que métodos os 

designers usam para aumentar a confiabilidade e a taxa de sucesso dos produtos na fase de FFE e 

encontrar quais destes métodos podem se adaptar melhor ao contexto da concepção do 

desenvolvimento de jogos digitais.  

Posteriormente iremos fazer uma análise detalhada do método escolhido buscando 

soluções no âmbito das Ciências da Computação para suas eventuais limitações. 

 

                                                 
3
 O termo “Game Design” também pode ser utilizado para retratar atividades paralelas ao desenvolvimento do jogo 

(portanto posteriores à Concepção) tais como projetar os diferentes níveis, as interações com os inimigos, etc. Por 

isto, escolhemos diferenciar os processos de Concepção e Game Design através dos termos “Alto Game Design” 

para representar a Concepção – visto que esta define as regras do jogo vistas de uma perspectiva mais abrangente – e 

“Baixo Game Design” para representar o game design operacional que ocorre junto com o desenvolvimento do jogo. 
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Capítulo 3 

Métodos de Design 
 

Neste capítulo iremos abordar o conceito de concepção, além de explorar a evolução 

dos processos de concepção de produtos ao longo da história, buscando identificar aquele que 

melhor se aplica ao universo do desenvolvimento de jogos. 
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3.1 O que é Design? 

 Para esclarecer o conceito de Design como processo de concepção de produtos, e 

desassociá-lo do conceito de definição arquitetural de software, discutiremos a seguir alguns dos 

principais conceitos de Design mais aceitos na atualidade. 

 Herbert Simon descreve o Design como “Qualquer curso de ação direcionado a 

transformar situações atuais em situações preferidas” [14]. Esta definição, construída ao redor do 

conceito de ação ressalta o aspecto ativo do Design como forma de explorar e resolver problemas 

em um determinado contexto.  

Para Buchanan [15], o Design está associado à “concepção e planejamento de todas as 

instâncias do mundo artificial ou produzido pelo ser humano: placas, imagens, objetos físicos, 

atividades, serviços, sistemas e ambientes”. Buchanan aborda um outro aspecto importante da 

definição do Design: o fato de que o resultado final de um process de Design será sempre algo 

artificial, criado pelo homem.  

Uma terceira perspectiva sobre o conceito de Design é apresentada por Kazmierczack 

[16] que ressalta o processo de Design como um diálogo entre três partes: um designer, um 

design e um receptor. Para a autora, este diálogo deve acontecer em busca de apresentar ao 

receptor algo que contenha significado.  

As definições supracitadas são exploradas juntamente com outras definições – tanto 

formais quanto descritivas – por Salen e Zimmerman [14] que as consolidam na seguinte 

definição: “Design é o processo pelo qual um designer cria um contexto para ser encontrado por 

um participante que o atribuirá significância”. Espera-se com estas definições que o conceito de 

Design como processo de concepção seja propriamente diferenciado do processo de Software 

Design como definição arquitetural de um sistema previamente concebido.  

3.2 Processos de Design 

Sendo o Design também um processo com objetivos bem definidos, existem métodos de 

concepção de produtos que naturalmente surgiram ao longo da história para evitar que este 

processo fosse feito de forma empírica.  
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Nas seções a seguir serão apresentadas algumas destas metodologias.  

3.2.1 Processos de Design no pós-guerra 

 

Os processos de Design bem definidos dos quais temos conhecimento hoje começaram a surgir a 

partir da década de 1960. Até este momento, prevaleciam os métodos empíricos e artesanais 

como o design-by-drawing [17].  

 Com a crescente complexidiade dos produtos a serem concebidos, o Design artesanal 

cedeu espaço aos processos formais e multidisciplinares de Design [18] e em 1962 estes 

processos foram discutidos e validados na “Conferência de Métodos Sistemáticos e Intuitivos da 

Engenharia, Desenho Industrial, Arquitetura e Comunicação” que ocorreu em Londres e marcou 

a transição do Design como atividade individual para processo multidisciplinar [19; 20].  

 No decorrer da década de 1960, vários estudos foram feitos no sentido de formalizar 

metodologias de Design. Estes processos foram fortemente influenciados pelas demandas da 

Engenharia Aeroespacial fazendo com que eles se apresentassem de forma a modularizar e 

sistematizar seus passos. Porém, apesar de sistematizados os processos ainda dependiam do 

“salto” criativo entre a compreensão do problema e a proposta de uma solução. Conforme análise 

de Vasconcelos [20], os métodos gerados nesta época apresentam em sua maioria atitudes 

descritivas, buscando explicitar as atividades relacionadas a esta “caixa preta”. 

 Esta época marcou a aceitação da abordagem científica em relação ao Design que agora 

se apresentava com processos metódicos e objetivos. A partir da década de 1970 autores de 

outras áreas do conhecimento começaram a contribuir para as pesquisas em metodologias de 

Design, o que colaborou para que nesta época houvesse uma brusca mudança na atitude das 

metodologias propostas. Os processos começaram a assumir um caráter mais prescritivo, 

propondo normas e seqüências de atividades a serem seguidas [20]. Devido às influências das 

pesquisas de outras áreas, os processos ganharam também outros enfoques contextuais como 

custos e a preocupação com a satisfação do usuário [19].  
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3.2.2 Processos de Design na atualidade 

A partir dos anos 1990, notou-se novas necessidades nos processos de Design que mudariam a 

maneira de pensar as metodologias. A crescente necessidade por artefatos digitais ampliavam o 

debate com conceitos dissolutos e temas imateriais como usabilidade e projetos de interfaces. 

Com isso, observa-se uma maior preocupação com a participação do usuário no processo e com 

a não-linearidade do processo, já que o antigo modelo “problema-análise-solução” não se 

adequava às constantes mudanças do mundo digital [20]. 

 Estes novos paradigmas abriram as portas para o pensamento essencialmente 

multidisciplinar presente nos processos de Design do século XXI. Vasconcelos [20] diz: 

―Com o advento da web e demais revoluções tecnológicas, torna-se 

possível dar mais agilidade para projetos de desenvolvimento de 

produtos — e esta passa agora a figurar não apenas como um 

diferencial, mas sim como requisito. Deste modo, processos 

concomitantes e realizados por diferentes profissionais fazem parte da 

realidade das equipes de design (…).  

 Podemos observar uma clara influência do advento da web na maneira de pensar os 

processos de Design na atualidade. A Internet não apenas propôs novos desafios para os 

Designers como também abre portas para novas maneiras de se pensar os processos 

multidisciplinares. Segundo Ximenes e Neves [19], a web permite a integração de equipes 

fisicamente distantes possibilitando a execução de brainstorming, brainwriting além da 

verificação e retenção da documentação gerada. Ainda segundo os autores, a presença da Web 

deve influenciar ainda mais a maneira como pensamos o Design nas próximas décadas. 

3.3 Métodos de Design aplicados a jogos digitais 

Analisando a evolução dos processos de Design, podemos observar que há uma forte tendência 

que as próximas gerações de métodos sejam direcionadas a atitudes de análise do usuário e do 

mundo ao seu redor para projetar as melhores soluções. A seguir, apresentaremos alguns 
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métodos de Design atuais que seguem esta tendência e que se propõem a abordar a concepção de 

jogos digitais. 

3.3.1 Huntsman (2000) 

Com uma abordagem descritiva dos métodos de Design utilizados por sua equipe, Huntsman 

[21] separa sua descrição do design de jogos em três partes: (i) O que fazer, (ii) O que pensar e 

(iii) O que é necessário. 

 Na primeira parte de seu artigo – “o que fazer” – o autor defende que a ação do designer 

deve ter sua atenção voltada para duas atividades principais do designer de jogos devem ser: a 

análise das tendências atuais e a construção do documento de design. Deve-se incorporar as 

tendências atuais em todos os aspectos do jogo, desde música à navegação de telas, e 

posteriormente descrever todos estes aspectos em um documento de game design. O autor 

fornece um modelo para tal documento. 

 Na seção seguinte – “o que pensar” – Huntsman recomenda algumas questões que devem 

estar constatemente na cabeça da equipe de design ao definir um jogo. Questões como o fluxo de 

informações, a adição ou remoção de features opcionais e o replay value, entre outras, devem 

permear a equipe de design constantemente ao longo de todo o processo. 

 A última seção – “o que é necessário” – descreve os maiores desafios que serão 

encarados pela equipe de desenvolvimento e que devem ser levados em consideração durante a 

concepção do jogo. O autor defende que um bom design não depende apenas das idéias e sim da 

boa implementação das mesmas. Portanto, antes de partir para a produção, é importante 

considerar aspectos limitantes como tempo, ferramentas, conhecimento técnico da equipe e 

demandas dos investidores. 

 Percebe-se que a abordagem de Huntsman não se propõe a descrever um novo método de 

concepção de jogos, com etapas a serem seguidas rigorosamente. O autor prefere descrever o 

método que já vinha usando, a fim de abrir a “caixa preta” da concepção e separá-la em partes 

didaticamente transmissíveis.  
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3.3.2 Zimmerman(2006) 

Zimmerman[22] apresenta um método de Design de Jogos inspirado em métodos iterativos de 

Engenharia de Software. 

 O processo inteiro é baseado na confecção de protótipos que são refinados ao fim de 

cada ciclo. O autor descreve que todo o trabalho de Design feito a cada iteração do processo é 

baseado na experimentação e observação dos protótipos gerados na iteração anterior e que 

devem levar o time ao próximo protótipo. A figura abaixo retrata o processo iterativo de 

Zimmerman segundo Credidio[18]: 

 

Figura 5: Processo iterativo de Zimmerman (d’après Credidio [18]) 

 As intervenções no processo permitem que o designer experimente uma constante mistura 

entre os papéis de criador e jogador. Esta mistura permite ao designer questionar, encontrar 

falhas e reformatar suas idéias, buscando novos caminhos quando necessário.  

3.3.3 Adams & Rollings (2006) 

 Seguindo uma abordagem que evidencia a adoção de métodos de outras indústrias, 

Adams e Rollings [23] defendem a concepção do jogo centrado no jogador, tomando como base 

o design centrado no usuário. Os autores defendem também que a concepção de um jogo não 
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deve contar apenas com a criatividade, por esta ser dificilmente mensurável, mas sim com o 

balanceamento entre os aspectos racionais e irracionais do processo de criação. 

 O design centrado no jogador baseia-se na criação de um jogador fictício, que represente 

características do público-alvo desejado, para então se conceber um jogo que vá de encontro a 

seus desejos e necessidades. Ao adotar um usuário padrão, o designer poderá então passar a 

responder perguntas que o ajudarão a dar forma à sua idéia, como por exemplo “que tipos de 

desafios serão apreciados?”, “que tipos de desafios não serão apreciados?”, “o que estimula?” ou 

“o que o deixa frustrado?”. Responder este tipo de pergunta é mais fácil quando se considera 

apenas uma pessoa do que um grupo inteiro de potenciais jogadores.   

3.3.4 Neves (2008) 

Analisando os métodos citados acima, pode-se observar que os métodos clássicos de design 

ainda estão presentes em algumas de suas características, seja no caráter descritivo do 

metogologias já consolidadas em busca de abrir a “caixa preta” da concepção, seja na adoção de 

métodos de engenharia. Estas caracterísitcas evidenciam que o estado-da-arte de métodos de 

concepção de jogos ainda paira sobre uma abordagem empírica que se limita a descrever o 

modus operandi dos game designers e suas equipes, sem olhar para o mundo dos métodos de 

design já existentes. 

Partindo deste princípio, Neves, à frente do Game Design Research Lab da Universidade 

Federal de Pernambuco, desenvolveu o método XDM.  

XDM é uma sigla que significa eXtensible Design Method. Com caráter prescritivo, o 

XDM usa uma abordagem centrada nas necessidades do mercado e do usuário, visando utilizar 

métodos já consolidados do design de produtos na produção de jogos. Atualmente, a 

metodologia encontra-se em constante processo de avaliação e aprimoramentos tendo suas 

técnicas e atividades constantemente revisitadas e melhoradas.  

 O XDM foi criado com o intuito de resolver alguns dos principais problemas da 

concepção de jogos encontrados pelo autor na indústria local de desenvolvimento de jogos. São 

eles: a burocratzação dos processos de concepção, a inconsistência da comunicação entre os 

designers e o resto da equipe e a ausência do conceito de reuso [24]. 
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 Para sanar estes problemas o autor sugeriu uma metodologia extensível, centrada no 

usuário e inspirada nos jogos de cartas colecionáveis, o que promove o reuso dos assets 

produzidos. Por exemplo, uma persona produzida por uma equipe para o desenvolvimento de um 

jogo será representada por uma carta, que poderá ser reaproveitada posteriormente por outra 

equipe para desenvolver um outro produto para o mesmo público-alvo. 

 Historicamente identificam-se duas versões do processo XDM, caracterizadas pelas 

alterações sugeridas a partir de experimentações com a metodologia para a produção de diversos 

produtos. Para fins de classificação, iremos chamá-las de XDM 1.0 e XDM 2.0 

 XDM 1.0  

 Como vários outros processos de concepção de Design antes dele, o XDM 1.0 é dividido 

em 5 fases: definição do problema, exploração do problema, geração de alternativas, seleção de 

alternativas e evolução das alternativas. Estas fases são percorridas em um ciclo iterativo e 

incremental. 

O processo ocorre como um jogo de cartas dispostas em tabuleiros seqüenciais. Cada 

carta representa algum aspecto importante da definição do problema ou sugestivo para a criação 

da solução e os tabuleiros abrigam agrupamentos lógicos destas cartas. Os designers devem 

percorrer os tabuleiros, preenchendo-os em seqüência e voltando para os tabuleiros anteriores 

sempre que necessário. 

O primeiro tabuleiro a ser preenchido é o tabuleiro de Brieifing. Nele, os designers 

devem preencher cinco cartas, cada uma contendo uma parte da definição do problema. São elas: 

encomenda, objetivo, público-alvo, restrições de uso e restrições técnicas. A Figura a seguir 

mostra a representação lógica do tabuleiro de Briefing:  
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Figura 6: Tabuleiro Briefing no XDM 1.0 

 

 Após preencher as cartas de definição do problema no tabuleiro de briefing os designers 

devem passar para o tabuleiro de Stakeholders. Este deverá ser preenchido com cartas que 

representam os stakeholders do projeto selecionados de um deque de cartas composto por 

stakeholders padrão de um projeto comercial tais como equipe de desenvolvimento, gestores e 

cliente. Cada um dos stakeholders presente no tabuleiro deverá reavaliar o projeto a cada 

tabuleiro preenchido, provendo a equipe de designers com o feedback necessário para a 

formulação de uma solução adequada. As figuras a seguir mostram a representação de um 

tabuleiro de Stakeholders e alguns exemplos de cartas do deque: 

 

Figura 7: Tabuleiro Stakeholders no XDM 1.0 
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Figura 8: Cartas Stakeholders no XDM 1.0 

 

 O tabuleiro seguinte ao de Stakeholders é o de Personas. Para cada projeto concebido 

utilizando o XDM 1.0  são admitidas no mínimo uma e no máximo cinco personas para as quais 

o projeto será direcionado e uma ou duas personas ditas externas, ou seja, que representam 

públicos-alvo distantes daqueles que se está trabalhando. As personas externas existem para que 

se aproveite a oportunidade de combinação de públicos-alvo divergentes dando uma abrangência 

maior à audiência do produto que está sendo concebido. Cada persona é representada no 

tabuleiro por cinco cartas: uma carta principal com a foto, nome e descrição da persona; uma 

carta que representa seu filme preferido; uma carta que representa seu passatempo preferido; 

uma carta que representa seu estilo de vestuário e finalmente uma carta que representa um 

ambiente que costuma frequentar. As figuras a seguir representam um tabuleiro de persona e a 

caracterização de uma persona através de 5 cartas: 
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Figura 9: Tabuleiro de Personas no XDM 1.0 

 

 

 

Figura 10: Representação de uma persona no XDM 1.0 com descrição, filme, ambiente, roupa e hobby 

O próximo tabuleiro após o de personas é o tabuleiro de Referências, nele serão 

posicionadas cartas de referências de produtos similares ao que está sendo produzido. Para o 

ambiente de produção de jogos, cada carta irá ilustrar um jogo já existente no mercado. O 

tabuleiro deverá comportar até nove referências de jogos similares e até três referências ditas 

externas, ou seja, cartas que representam jogos que não são parecidos com o que se está sendo 

produzido. Assim como as personas externas, a utilização de referências externas busca ampliar 
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a gama de repertório visual e técnico para inspirar a produção da idéia. As figuras a seguir 

ilustram o tabuleiro de Referências e alguns exemplos de cartas. 

 

Figura 11: Tabuleiro Referências no XDM 1.0 

 

 

Figura 12: Cartas de Referências de Jogos no XDM 1.0 

 

 Após a escolha das referências, os designers devem passar para o tabuleiro de Caixa 

Morfológica. É neste tabuleiro que os designers deverão observar os elementos pesquisados até 

agora na criação de alternativas de soluções para o problema proposto. Algumas cartas dos 

tabuleiros anteriores deverão ser escolhidas para o preenchimento da Caixa Morfológica que 

deverá conter: quatro cartas de referência, duas cartas de cenário (elementos da persona), uma 

carta de cenário de persona externa, uma referência externa e duas cartas especiais chamadas 
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biônica e cinética. Estas duas cartas apresentam elementos externos à composição do produto 

para servirem de inspiração na composição do produto. A carta de biônica apresenta um animal, 

e a carta de cinética apresenta um produto ou composição resultante de outro processo de 

Design. Ambas são escolhidas aleatoriamente. 

 Combinando elementos de todas as cartas presentes no tabuleiro de caixa morfológica, os 

designers deverão gerar três alternativas de soluções para o problema proposto. No caso de 

desenvolvimento de jogos, os designers deverão combinar estes elementos para gerar três jogos 

diferentes. A figura a seguir mostra o tabuleiro de Caixa Morfológica: 

 

Figura 13: Tabuleiro Caixa Morfológica no XDM 1.0 

 

 Na Caixa Morfológica, as alternativas serão descritas de forma simples e sem 

detalhamento, o que evidencia a necessidade do próximo tabuleiro, o de Evolução. Nele, os 

designers deverão detalhar as três alternativas produzidas a fim de que se possa fazer uma 

escolha posterior baseada em heurísticas mais confiáveis. No tabuleiro de Evolução tudo que os 

designers precisam fazer é detalhar melhor as alternativas e desenhar um esboço de como o jogo 

deverá ser. A figura a seguir mostra este tabuleiro: 
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Figura 14: Tabuleiro Evolução no XDM 1.0 

Após descritas as alternativas em detalhes, deverá ser escolhida a melhor alternativa 

dentre as que foram produzidas. Para isto, utiliza-se um conjunto de heurísticas pré-definidas e 

separadas em dois grupos: Uso e Produção. As heurísticas de Uso denotam características que o 

jogo deverá ter em relação ao seu usuário final, enquanto que as de Produção representam como 

aquele jogo deve ser desenvolvido pela equipe. Cada uma delas está descrita em uma carta e 

possui um peso associado. As alternativas recebem notas para cada uma destas características e, 

posteriormente, as notas são ponderadas com os pesos para resultar na melhor alternativa em 

relação a desenvolvimento e jogabilidade do produto final. Toda esta avaliação é feita no 

tabuleiro de Heurísticas, ilustrado abaixo: 
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Figura 15: Tabuleiro Heurísticas no XDM 1.0 

 

 A partir do tabuleiro de heurísticas, será escolhida a melhor alternativa que será detalhada 

pelos designers. 

  

  XDM 2.0   

Em diversas utilizações do processo XDM, observou-se que ele é bastante efetivo na 

criação de jogos digitais inovadores e atrativos para o público ao qual é direcionado. Porém, 

observou-se também que o processo de criação destes jogos era longo e cansativo. Por isso foi 

proposta uma nova versão da metodologia, mais simples e rápida, à qual chamaremos XDM 2.0. 

O primeiro passo da metodologia é, então, escolher a persona apropriada. Uma das 

principais diferenças entre o XDM 2.0 e a versão descrita acima é que esta nova versão direciona 

o foco do projeto a apenas uma persona e não a várias. Por isso, a construção da persona nesta 

versão é bem mais detalhada do que na versão anterior. Cada persona agora pode compreender 

várias cartas de filmes, vestimentas, hobbies e outros elementos que constituem o seu cenário. 

Abaixo, um exemplo de construção de uma persona apresentando as cartas que a representam: 
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Figura 16: Representação de Persona no XDM 2.0 com múltiplas cartas para cada elemento de cenário 

 

 Além disso, no XDM 2.0, a persona ganha uma nova classificação que ajuda a definir 

como ela se posiciona em conceitos antagônicos. No caso do desenvolvimento de jogos, definiu-

se que estes conceitos seriam: Ação versus Reflexão, Monocromia versus Policromia e 

Individualidade versus Coletividade. Os designers encontrarão a caracterização das preferências 

da persona em relação a estes conceitos no verso da carta. A figura a seguir exemplifica o verso 

de uma carta de persona: 

 

Figura 17: Verso da carta de persona no XDM 2.0 
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 Uma vez selecionada a persona, os designer escolherão as referências para o produto a ser 

criado. Nesta versão da metodologia, as referências deverão ser classificadas de acordo com os 

mesmos conceitos antagônicos usados para delimitar o perfil da persona. Desta forma podemos 

associar as referências às preferências da persona. Esta classificação estará escrita no verso das 

cartas de referência. Para escolher as referências a serem utilizadas os designers deverão 

organizar as cartas em cima da mesa viradas para baixo, observando em nas faces que ficam 

viradas para cima quais são as referências que mais se adequam à persona em questão.  Assim os 

designers escolherão as referências sem saber quais são os jogos escolhidos, mas sabendo como 

são aqueles jogos e o quanto eles se assemelham à preferência da persona. 

 Uma vez escolhidas as referências, serão escolhidas aleatoriamente as cartas de biônica e 

cinética, de forma semelhante à versão 1.0. 

 Aqui se evidencia uma das principais alterações nesta versão da metodologia em relação 

à versão anterior: a ausência de tabuleiros diversos. Uma vez selecionadas as cartas de persona, 

referências, biônica e cinética, todas estas cartas servirão para montar uma única grande Caixa 

Morfológica tendo a persona como centro que dará subsídios para a criação livre de quantas 

alternativas quantas tiverem sido acordadas no início do processo. A figura abaixo representa 

uma Caixa Morfológica do XDM 2.0 também chamada Creative Board: 

 

Figura 18: Caixa Morfológica (Creative Board) no XDM 2.0 
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3.4 Um olhar crítico sobre o processo XDM 

Escolhemos a metodologia XDM como objeto de estudo desta pesquisa pelo fato de esta 

apresentar uma abordagem diferente em relação aos outros métodos de concepção de jogos da 

atualidade, incorporando práticas consolidadas do design de produtos em suas atividades. 

Acreditamos que esta abordagem faça da metodologia XDM uma melhor candidata a ter uma 

ferramenta digital de suporte, visto que esta apresenta uma dinâmica diferenciada que muito se 

favoreceria de uma execução virtual. Além disso, o método pode ser estendido a outros produtos 

que não apenas a área de jogos digitais, trazendo para o produto final desta pesquisa maiores 

possibilidades de adequação ao mercado. Vale ressaltar também que a metodologia XDM já foi 

utilizada por projetos de grande e médio porte provando-se efetiva na criação de produtos 

inovadores e atrativos para o público.  

Porém, participando do processo de validação de ambas as versões, pudemos observar 

algumas limitações da metodologia, que listaremos abaixo: 

 Custo de confecção dos recursos: A utilização de cartas apresenta diversas vantagens 

para o processo como um todo, tornando-o extensível e fácil de manipular. Porém há um 

alto investimento de tempo e dinheiro na confecção de cartas com material padronizado 

de qualidade. 

 Gerenciamento de grandes quantidades de dados: Talvez um dos aspectos mais 

positivos da metodologia XDM seja o fato de que ela promove o reuso de resultados de 

pesquisas com usuário através do reaproveitamento de cartas persona, cenário e 

referências compostas por outras equipes de designers. Porém, uma possível 

complicação que pode vir a surgir é quando esta massa de dados reaproveitáveis se 

tornar grande demais para ser gerenciada. Suponhamos por exemplo um cenário onde a 

equipe deverá escolher a persona dentre um deque constituído de dúzias ou centenas de 

cartas. O processo de escolha das personas ou referências pode se tornar algo cansativo e 

difícil de se gerenciar. 

 Distribuição geográfica das equipes: Uma das limitações observadas no processo 

XDM é o fato de que as equipes precisam estar fisicamente próximas para montar e 
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visualizar as Caixas Morfológicas, tornando o processo impossível de ser executado por 

equipes onde os designers estejam geograficamente afastados. 

 Compartilhamento de recursos: Outra limitação do processo é não oferecer suporte 

quando ocorre de duas ou mais equipes estarem utilizando os baralhos em paralelo, 

havendo a ocorrência ocasional de conflitos nas necessidades de utilização das cartas. 

Para que houvesse a possibilidade de execução do processo por mais de uma equipe em 

paralelo seria necessária a confecção de vários deques de cartas o que, conforme já foi 

discutido, é um processo custoso. 

3.6 Conclusões 

Metodologias de Design de produtos já existem desde o final da década de 1960 e recentemente 

se tem visto um direcionamento dos estudiosos de jogos em se adaptar algumas destas 

metodologias para a realidade do desenvolvimento de jogos. 

 Dentre as metodologias que adotaram esta abordagem, escolhemos a metodologia XDM 

para uma análise mais detalhada por ter apresentado resultados satisfatórios de acordo com os 

critérios escolhidos para uma metodologia que provenha boas chances de sucesso na fase do 

Fuzzy Front End da geração de novos. Nesta análise detalhada identificamos algumas limitações 

que podem ser resolvidas com o apoio de uma ou mais ferramentas computacionais.  

 Na seção a seguir explicaremos o universo da Web 2.0, onde os produtos e serviços 

apresentam diversas características que se encaixam nos problemas que deverão ser resolvidos 

pela ferramenta desenvolvida e que, por isso, serviram de inspiração para o desenvolvimento da 

mesma. 
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Capítulo 4 

Inspiração 
 

Neste capítulo iremos abordar o universo da Web2.0, explorando suas inovações e 

tecnologias relacionadas, bem como ilustrar como estes aspectos podem ajudar a resolver alguns 

dos problemas relacionados ao uso do processo XDM, descrito no capítulo anterior. 
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O termo “Web 2.0” foi originalmente utilizado por Tim O’Reilly em 2004 para definir o status 

da Web após o estouro da bolha em 2001. O’Reilly e seus associados concluíram que o estouro 

da bolha definiu um marco na história da web e, ao invés de destrui-la, a web algo ainda mais 

importante e presente na vida das pessoas, e a isso chamaram de Web 2.0. Um ano e meio após 

sua popularização, o termo já havia se popularizado tanto que aparecia em mais de nove milhões 

de citações ao redor da internet [25]. 

 Porém, uma definição formal do termo só foi surgir bem depois de sua popularização 

com a publicação de What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation Software por O’Reilly em 2007 [25]. No artigo, O’Reilly explica que o conceito de 

Web 2.0 não está a uma única aplicação ou abordagem em relação à internet e sim a um conjunto 

de competências centrais que modelam o comportamento da nova geração de softwares, entre 

elas: 

 Softwares como serviços; 

 Bancos de dados difíceis de recriar, que ficam tanto mais ricos quanto mais pessoas o 

utilizem; 

 Software acima do nível de um único dispositivo; 

 Interfaces de usuário atrativas e leves. 

A seguir iremos explorar algumas destas competências e como elas influenciaram a maneira 

de pensar o desenvolvimento de software na última década, buscando delimitar como estas 

características podem ajudar na definição de um software que atenda às necessidades levantadas 

no capítulo anterior. 

4.1 Software como Serviço 

Até o advento da Web 2.0 o software vinha sendo tradicionalmente tratado como um produto 

que os consumidores compravam, instalavam e mantinham em suas próprias máquinas. Nos 

últimos anos, no entanto, houve uma grande mudança neste paradigma e os softwares deixaram 
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de ser como produtos que rodam localmente nos computadores dos clientes para serem 

aplicações que rodam simultaneamente em múltiplos servidores, acessados através da internet. 

Esta abordagem de softwares fornecidos como serviços é classificada por O’Reilly [25] como 

uma das mais importantes características que definem um software como parte da nova geração 

da internet. 

 O modelo de distribuição de Softwares como Serviços é um mercado bastante promissor, 

tendo atingido um total de 6,4 bilhões de dólares americanos em 2007 e com expectativa de 

crescer para 14, 8 bilhões em 2012 [26]. A transição do modelo de distribuição de software como 

um produto para serviço se deu de forma sutil, sendo a representante mais influente deste novo 

mercado a empresa norte-americana Google [25].  

 Em 2004, a Google lançou um serviço de e-mails baseado em convites chamado GMail 

que atraía por sua interface simples com usabilidade rica, além de oferecer mais espaço de 

armazenamento. Estes diferenciais garantiram o sucesso do software em relação aos seus 

concorrentes, que já existiam na época em que o serviço foi lançado. Seguindo-se ao sucesso do 

GMail, a empresa lançou outros softwares disponibilizados como serviços nos anos seguintes. 

Em 2006, anunciou o Google Calendar, um gerenciador de compromissos e o Google Docs, que 

hoje inclui editor de textos, planilhas e apresentações, todos acessados através do browser, sem 

nenhum custo para o usuário [26]. 

 Algumas vantagens da abordagem de Softwares como Serviços são: 

 Facilidade de distribuição e atualização: Para a empresa ou desenvolvedor que está 

distribuindo o software, é fácil garantir que os usuários estarão sempre usando a versão 

mais recente do seu serviço, visto que a atualização só precisa ser feita nos servidores e 

não nos computadores individuais dos seus usuários. Esta vantagem trouxe uma 

característica marcante aos SaaS da era Web 2.0: suas atualizações não são lançadas em 

releases planejados. Ao invés disso os serviços assumem a posição de “betas perpétuos”, 

ou seja, estão em processo constante de validação e atualização [25] 

 Eliminação da necessidade de instalação: Uma vez que os usuários acessam o software 

através do browser, não há necessidade de instalação dos aplicativos na máquina do 

cliente. Isto é vantajoso tanto para o usuário que evita a sobrecarga do seu sistema 
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operacional com diversos aplicativos quanto para o desenvolvedor que não precisa 

desenvolver várias versões de seu software para cada sistema operacional.  

 Facilidade de acesso aos dados dos aplicativos: Uma outra vantagem para o usuário de 

Softwares como Serviços é que os dados de seus aplicativos (documentos gerados, 

compromissos, anotações, etc.) ficam sempre disponíveis de qualquer computador, ao 

invés de guardados em um único local, diminuindo os riscos de perda de dados. 

Todas estas vantagens em se utilizar, desenvolver e distribuir Softwares como Serviços 

mudou a maneira como se pensa o desenvolvimento de software na era da Web 2.0. Anderson 

[27] relata que o grande sucesso deste modelo de distribuição está associado à redução dos 

“custos marginais” de distribuição para quase zero, graças aos baixos custos da distribuição 

digital. No livro Free [27], onde estuda o modelo de negócios de Softwares como Serviços de 

acesso gratuito, o autor ainda revela que escreveu o próprio livro na ferramenta gratuita on-line 

Google Docs. 

Atualmente, não apenas o Google mas outras gigantes do software também apostam no 

modelo de distribuição de Softwares como Serviços, como é o caso da Microsoft, Amazon, 

Apple e Yahoo! [25]. 

As facilidades trazidas pelo modelo de desenvolvimento do Software como Serviço 

podem ser relacionadas com algumas das dificuldades encontradas na execução do processo 

XDM para criação de jogos, em especial a facilidade de distribuição e atualização. Visto que a 

própria metodologia XDM está em constante processo de atualização, é interessante que os 

usuários de uma ferramenta que ajude a executar os passos da metodologia também permita 

constantes alterações e mudanças sem demandar novas instalações nos computadores dos seus 

usuários. Ademais, a abordagem de Software como Serviço irá oferecer aos usuários da 

ferramenta a facilidade de poder acessar os dados de suas execuções através do browser em 

qualquer computador do mundo que esteja conectado à internet.  
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4.2 Colaboração 

4.2.1 O usuário como autor da web  

O’Reilly [25] compara a Web 2.0 a uma rede orgânica, semelhante a um cérebro humano, sendo 

os hyperlinks os equivalentes às conexões neurais. Nesta comparação, quanto mais hyperlinks 

redirecionam para um único lugar, maior a importância deste lugar na rede como um todo, assim 

como em um cérebro humano, quanto mais conexões são criadas para um determinado evento, 

mais forte é a nossa memória do mesmo. Para o autor a voz consciente da Web 2.0, está nas 

conexões criadas pela blogosfera - o grupo que abrange todos os sites pessoais ou corporativos 

com postagens periódicas como em um diário: os weblogs ou simplesmente blogs. 

Porém, definir um blog como um diário on-line seria diminuir bastante a sua utilização e 

seu papel na nova geração da web. Hoje escritores, artistas e jornalistas além de empresas de 

todos os tamanhos e segmentos de mercado deixam sua marca na web colaborando para a 

“inteligência coletiva” ou “conhecimento das massas” através de artigos publicados 

periodicamente em blogs informativos. A cultura dos blogs transformou o papel do usuário da 

internet que passou de um leitor passivo para um colaborador ativo, sendo esta cultura um marco 

essencial na transição da era pontocom para a Web 2.0 [25]. Logo, muitos outros serviços 

passaram a se beneficiar da colaboração dos usuários, firmando o papel do usuário comum como 

produtor de conteúdo da Internet. É o caso da Wikipédia [28], enciclopédia virtual colaborativa 

que tem seu conteúdo constantemente criado e editado por seus próprios visitantes. Este tipo de 

abordagem colaborativa permite que empresas detenham bancos de dados que não poderiam ser 

construídos de outras formas e que são virtualmente impossíveis de serem reconstruídos no 

futuro [25]. 

Um outro importante papel da colaboração dos usuários na Web 2.0 é o de classificar o 

conteúdo da internet de forma mais efetiva. Enquanto que na Web 1.0 os sites eram classificados 

a partir de uma taxonomia hierárquica e rígida, na Web 2.0 os próprios usuários separam-nos de 

forma mais flexível e amigável, algo que foi apelidado de folksonomy (junção de folk = pessoal 

com taxonomy = taxonomia) [29]. Um bom exemplo de como a esta nova taxonomia 

colaborativa funciona pode ser extraído do portal de gerenciamento de favoritos Delicious [30]. 

A proposta do portal é funcionar como um serviço onde cada usuário pode guardar links para 

seus sites favoritos em um servidor de modo que fiquem acessíveis em qualquer lugar. Ao inserir 
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um novo site, o usuário tem a opção de classificá-lo através de tags: palavras escolhidas 

livremente que relacionem o site a algum assunto específico. Ao fazer isto, os usuários criam 

uma relação global entre os endereços e os assuntos-chave neles abordados, relação esta que 

pode ser utilizada por motores de busca para trazer resultados mais relevantes para seus usuários 

[29]. 

4.2.2 Construção colaborativa de conteúdo 

Sendo a colaboração um dos conceitos centrais da Web 2.0, as ferramentas desta nova geração 

vêm evoluindo o conceito e nos últimos dois anos muitos serviços têm se voltado para os 

conceitos de colaboração assíncrona e em tempo real. Estes outros tipos de colaboração 

estendem este conceito central da Web 2.0 fazendo com que os usuários colaborem não só com a 

classificação e indexação da Web mas também uns com os outros, construindo conteúdo em 

conjunto.  

 Uma maneira de se construir conteúdo de forma assíncrona está presente em uma das 

ferramentas mais populares da Web 2.0: as wikis. Wikis podem ser definidas como recursos 

gerados e mantidos por usuários que podem ser editados por qualquer um que deseje contribuir 

[31]. Este formato de edição e colaboração pública se baseia no princípio de que “as informações 

são tão confiáveis quanto o número de pessoas dispostas a corrigi-las”, ou seja, por mais que se 

levantem questões sobre a veracidade e confiabilidade dos dados, uma wiki será tanto mais 

confiável quanto mais usuários tiver. Talvez o maior exemplo de sucesso desta forma de 

construção aberta de conteúdo é o da já mencionada Wikipédia [28] que atualmente conta com 

versões em 268 idiomas e dialetos, e destas, apenas a versão inglesa conta com mais de 3 

milhões de artigos. 

 Alguns serviços alavancam o conceito das Wikis, adicionando à colaboração assíncrona a 

capacidade de colaboração ao vivo ou em tempo real. É o caso de dois serviços da empresa 

Google, o Google Docs e o Google Wave. Nstes serviços o conteúdo construído pelo usuário 

pode ser acompanhado e editado por qualquer outro usuário conectado, em tempo real. Isto torna 

o processo de construção de conteúdo uma atividade mais dinâmica e ágil ampliando as 

possibilidades de uso.  
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Sendo a utilização da metodologia XDM – e da maioria das metodologias de Design – 

um processo que envolve muitas pessoas, é essencial que uma ferramenta que visa possibilitar a 

sua execução em um ambiente virtual seja também uma ferramenta colaborativa. Faz-se 

necessário portanto aproveitar os conceitos de colaboração em tempo real e também da 

colaboração assíncrona entre os participantes de uma sessão de Design. 

4.3 Rich Internet Applications  

Aplicações web tradicionais traziam várias limitações de usabilidade, em sua maioria ditadas 

pelo fato do protocolo HTTP ser stateless, ou seja, não guarda estados entre as requisições. Isto 

obrigava a página a ser completamente descartada e recarregada a cada solicitação ao servidor.  

 Já na era da Web 2.0 estas limitações foram superadas e a maioria os serviços oferecidos 

na nova geração da internet são caracterizados por apresentam uma navegação fluida e interfaces 

intuitivas próximas das aplicações para Desktop. Os avanços nessa direção foram iniciados pela 

Google com o lançamento do GMail e do Google Maps, aplicações para web com interfaces 

ricas construídas graças a um conjunto de tecnologias que mais tarde seria apelidado de AJAX 

[25].  

 O AJAX (Asynchronous Javascript and XML) envolve o uso sistemático de Javascript, 

XML e outras tecnologias relacionadas para prover um comportamento assíncrono à aplicação 

web, significando que a página agora poderia ser recarregada apenas uma porção por vez. Esta 

habilidade, além de contornar o aspecto stateless do protocolo HTTP, permitiu uma navegação 

mais fluida que também reduzia a quantidade de informações trafegadas entre cliente e servidor 

[32]. 

 Mais tarde, o sucesso do AJAX iria despertar o interesse dos usuários por aplicações web 

responsivas e mais atrativas, fazendo com que grandes empresas como Microsoft, Adobe e Sun 

investissem em frameworks que permitissem o desenvolvimento de Rich Internet Applications  

(RIAs) para serem executadas em plug-ins proprietários que rodariam nos Browsers. Alem do 

AJAX, os outros frameworks atualmente disponíveis para o desenvolvimento de RIAs são [33]: 

 Adobe Flex: Uma evolução do framework Flash para desenvolvimento de conteúdo 

animado para internet, o Flex busca resolver o impasse encontrado por desenvolvedores 
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de aplicações que não conseguiam se acostumar com a interface do Flash Studio que era 

direcionada para animadores. Alem de contar com um ambiente de desenvolvimento 

baseado na IDE Eclipse, com a qual a maioria dos desenvolvedores Java já está 

acostumado, o framework apresenta uma série de bibliotecas novas que se comunicam 

com uma linguagem de desenvolvimento de interfaces de aplicações em XML, o MXML. 

A aplicação desenvolvida será compilada para um arquivo .SWF que será executado no 

Flash Player, plugin da Adobe para os browsers. Atualmente 97% dos computadores do 

mundo possuem este plugin instalado [33], o que pode ser atribuído ao longo tempo de 

existência da plataforma Flash e confere ao Flex uma forte vantagem em distribuição em 

relação aos seus concorrentes. 

 Microsoft Silverlight: Em 2006 a Microsoft anunciou um novo framework para 

desenvolvimento de aplicações ricas para Desktop, com codinome WinFX e que mais 

tarde seria chamado de Windows Presentation Foundation (ou WPF). Ainda neste mesmo 

ano, anunciou o lançamento de um plug-in, semelhante ao Flash Player, que permitiria 

que aplicações desenvolvidas em WPF pudessem ser acessadas de qualquer lugar através 

do browser. O projeto foi divulgado com codinome WPF/E (ou WPF Everywhere) mas 

foi anunciado com nome oficial de Silverlight, em Maio de 2007. A proposta do 

Silverlight era trazer para o mundo do desenvolvimento de Rich Internet Applications um 

framework que utilizasse linguagens já conhecidas pelo desenvolvedor de aplicações 

Web, por isso a plataforma utiliza as linguagens Javascript na versão 1.0 e linguagens do 

.NET Framework (como C# e VB.NET) nas versões posteriores. Atualmente a 

plataforma está em sua versão 4 e é suportada em todos os browsers mais utilizados e nos 

sitemas operacionais Windows e Mac OS, além de contar com uma versão open-source 

para sistemas operacionais Linux chamada Moonlight. Apesar de contar com o apoio da 

Microsoft, fabricante do sistema operacional presente em 92,2% dos PCs do mundo [34], 

estima-se que 61% dos PCs ainda não possuam nenhuma versão do plug-in instalada 

[35]. 

 JavaFX: Iniciativa da Sun Microsystems para criação de RIAs que podem ser executadas 

em Desktop, Browser e dispositivos móveis. A linguagem utilizada pelo Framework 

chama-se JavaFX Script e para que se executem as aplicações é necessário que o cliente 

tenha o Runtime Java instalado [36].  Apesar dos esforços da Sun Microsystems a adoção 

do JavaFX ainda não se faz muito significativa em comparação com seus concorrentes. 
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Conclui-se que para o usuário final, a nova tendência de desenvolvimento de aplicações 

para web traz diversas vantagens, deixando as aplicações mais responsivas, acessíveis e com 

maior performance devido à diminuição do tráfego de informações entre cliente e servidor. 

Levando-se em consideração estas vantagens, faz-se necessário considerar esta possibilidade 

para a confecção de uma ferramenta que é direcionada aos designers, de modo a impedir que 

interrupções na navegação ou uma fraca usabilidade fiquem no caminho do processo criativo. 

Levando-se em consideração os frameworks apresentados, escolhemos utilizar o Adobe 

Flex por apresentar uma melhor chance de adoção, visto que o plug-in Flash Player está presente 

em uma quantidade maior de computadores do que os runtimens das demais plataformas 

apresentadas.  

4.4 Conclusões 

A nova geração da Web fez com que os desenvolvedores de aplicações para a Internet 

repensassem sua maneira de conceber, implementar e distribuir seus softwares. Os ganhos desta 

nova abordagem para os produtores e consumidores destes serviços são tão numerosos que 

atualmente é quase impossível se considerar a construção de uma aplicação para internet sem 

levar em consideração pelo menos uma das características abordadas neste capítulo. 

 Pelos motivos explorados nas seções anteriores, concluímos que a melhor abordagem 

para a implementação de uma ferramenta web que facilite a execução do processo XDM deve 

contar com a possibilidade de ser oferecida como um serviço, acessado através do browser e que 

disponibilize para o seu usuário uma interface responsiva e dinâmica que permita a colaboração. 

 No capítulo a seguir, descreveremos a nossa solução proposta que leva em consideração 

estes fatores como possíveis alternativas para sanar as limitações da execução presencial do 

método XDM, apontadas no capítulo 3. 



Capítulo 5 – Solução Proposta 

 

 

40 

Capítulo 5 

Solução Proposta 
 

Neste capítulo iremos descrever os aspectos técnicos relacionados à construção e ao 

fucionamento do XDM Web – uma ferramenta Web 2.0 de apoio à execução do processo XDM . 
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5.1 Descrição geral da ferramenta 

Ao analisarmos as limitações do processo XDM percebemos que muitas delas poderiam ser 

amenizadas através do uso de uma ferramenta digital de suporte ao processo. Ao nos voltarmos 

para o universo da Web 2.0, pudemos observar diversas vantagens deste novo modelo 

arquitetural que estão de acordo com as necessidades leventadas pela análise do processo XDM. 

Sugerimos então a construção de uma ferramenta oferecida como serviço (Software as a Service) 

que ofereça suporte à execução da metodologia.  

O objetivo da ferramenta é posicionar a mesa, onde se distribuem as cartas em uma 

execução tradicional do XDM, em um ambiente virtual distribuído, possibilitando que os 

designers construam e visualizem a caixa morfológica na web, sem a necessidade de cartas 

físicas. Esta abordagem visa direcionar as limitações encontradas da seguinte maneira: 

 Custo de confecção dos recursos: Elimina-se a necessidade da impressão de cartas 

físicas, visto que nesta ferramenta as cartas serão utilizadas única e exclusivamente na 

mesa virtual. 

 Gerenciamento de grandes quantidades de dados: Visando a fácil manipulação de 

grandes quantidades de cartas, a ferramenta deve oferecer o recurso de pesquisar nos 

deques por cartas específicas ou grupos de cartas, de acordo com parâmetros de pesquisa 

identificados pelo usuário. 

 Distribuição geográfica das equipes: Sendo executada em um ambiente on-line, a 

ferramenta oferece a possibilidade de montar e visualizar sua caixa morfológica mesmo 

para equipes geograficamente distribuídas. 

 Compartilhamento de recursos: Sendo oferecida como serviço em um ambiente on-

line, a ferramenta permite que várias equipes executem a metodologia ao mesmo tempo, 

sem que haja conflito pela utilização dos recursos. 

Podemos observar que a abordagem de um software como serviço, inspirado nos modelos da 

Web 2.0 tem a capacidade de sanar algumas das limitações observadas na metodologia XDM. 
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Por isso, resolvemos construir uma ferramenta que possua estas características, a qual chamamos 

de XDM Web.   

A primeira versão do XDM Web construída era direcionada para a versão 1.0 da 

metodologia e representava em uma mesa virtual todos os tabuleiros detalhados na seção 3.3.2. 

Porém, a própria metodologia XDM foi remodelada – para a versão 2.0 – antes que a ferramenta 

pudesse ser testada. Embora o XDM Web estivesse funcionando, os sujeitos de nossos 

experimentos passariam a utilizar apenas a versão 2.0 da metodologia, o que acabou por tornar a 

ferramenta obsoleta. Portanto, não cabe aqui a descrição da versão inicial da ferramenta, visto 

que ela não chegou a ser validada e que não se sabe se haverá uso futuro para ela. Limitaremo-

nos a descrever a segunda versão do XDM Web, direcionado para a versão 2.0 da metodologia, 

bem como a metodologia utilizada para seus testes e a validação de seu uso. 

A seguir, detalharemos a arquitetura da ferramenta construída bem como seu 

funcionamento, e posteriormente faremos uma análise crítica de suas próprias limitações.  

5.2 Arquitetura  

 5.2.1 Server-side 

 Para escolha da plataforma Server-side para o XDM Web levou-se em consideração 

como critérios principais (1) a produtividade, para minimizar o tempo de produção e (2) a 

facilidade de publicação da ferramenta para efeito dos testes a serem realizados posteriormente. 

Escolheu-se, portanto, a plataforma ASP.NET 3.5, com camada de acesso a dados e mapeamento 

entidade-relacionamento feitos através do LINQ-to-SQL.  

 Os diagramas a seguir mostram o modelo de dados elaborado e em seguida o modelo de 

entidades gerado a partir do mapeamento objeto-relacional do LINQ-to-SQL: 
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Figura 19: Modelo de Dados do XDM Web 
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Figura 20: Entidades do XDM Web 

 Esta arquitetura objeto-relacional é exposta para o cliente através de Webservices que 

permitem à aplicação que é executada no browser se comunicar com o servidor de forma segura. 

Separamos os serviços em três classes, cada uma responsável por um contexto específico da 

aplicação: 

 AuthService.asmx: Responsável por conectar as requisições da aplicação cliente com o 

serviço de autenticação de usuários. O provedor de serviço de autenticação utilizado foi o 

provedor padrão da plataforma .NET, chamado AspNetSqlMembershipProvider.  

 ProjetosService.asmx: Responsável por agrupar todos os serviços relacionados aos 

projetos, desde listar todos os projetos do mesmo usuário até sortear as cartas escolhidas 

aleatoriamente e armazenar as referências escolhidas para aquele projeto. 

 PersonasService.asmx: Responsável por agrupar todos os serviços relacionados às 

personas (buscar, listar cartas de cenário, etc.) 
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 XdmWebServices.asmx: Implementa o padrão de projeto Façade, expondo os serviços 

de todas as classes mencionadas acima. Embora a divisão em várias classes facilite a 

manutenção dos serviços, a exposição destes serviços em uma só classe facilita seu uso 

por parte da aplicação cliente, evitando conflitos entre tipos e redundância de código 

gerado. 

A figura a seguir mostra como está organizada a hierarquia dos serviços: 

 

Figura 21: Hierarquia dos serviços no XDM Web 

 

 Além destes serviços a aplicação server-side conta com um gerenciador de imagens 

(ImageViewer.ashx) responsável por ler as imagens do banco de dados. Escolheu-se a 

abordagem de aramzenamento de imagens como um campo do banco de dados porque a 

aplicação faz uso extensivo de imagens e acredita-se que armazená-las no banco de dados facilita 

a hospedagem e a portabilidade da ferramenta. Neste contexto, o ImageViewer.ashx tem a 

responsabilidade de ler os bytes da imagem solicitada no banco de dados e devolvê-la, através do 

protocolo HTTP, como uma imagem no formato JPEG. 

 5.2.2 Client-side 

Seguindo o padrão arquitetural das Rich Internet Applications, uma grande parte da 

lógica do XDM Web é executada no Browser. Pra a escolha da plataforma RIA que seria 
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executada do lado cliente, o principal critério analisado foi a base de usuários que poderiam 

executar a aplicação sem que fosse necessária a instalação de novos plugins. Por isto, foi 

escolhida a plataforma Adobe® Flex, cujas aplicações são executadas no plugin Flash, 

encontrado na maior parte dos computadores atualmente, conforme visto no capítulo anterior.  

A arquitetura da aplicação client-side do XDM Web foi feita de forma a promover a 

modularização e o reuso de código. Cada uma das visualizações diferentes da aplicação é 

definida em um arquivo separado e aquelas que se repetem em momentos separados são 

reaproveitadas. 

 Escolheu-se porém, não utilizar a separação entre código de marcação (MXML) e código 

de execução (ActionScript 3), adotando-se no lugar uma abordagem de padronização dos 

arquivos-fonte. Assim, todos os arquivos de código-fonte do XDM Web estão divididos em três 

partes: (i) instanciação de cliente do Webservice, (ii) código de execução, (iii) código de 

definição de interface. Acreditamos que esta abordagem promova reuso, organização e 

modularização do código aceitáveis, sem ocasionar a criação excessiva de arquivos que, para um 

projeto de pequeno porte, poderia vir a dificultar a manutenção. 

5.3 Fluxo navegacional 

Antes de começar a utilizar o XDM Web o usuário deverá criar uma conta, através da página 

CrirarUsuario.aspx. Esta página disponibiliza um controle de Login que irá conectar o usuário ao 

AspNetSqlMembershipProvider da aplicação Server-side.  
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Figura 22: Tela de criação de usuário no XDM Web 

 

 Em seguida o usuário deverá acessar a aplicação Flex, e efetuar seu login. 

 

Figura 23: Tela de Login do XDM Web 

 

Efetuada sua autenticação no sistema, o usuário será direcionado para a tela de escolha de 

projetos onde poderá criar um novo projeto ou escolher um projeto existente. Cada projeto será 

identificado pela imagem da persona associada a ele e projetos recém-criados são simbolizados 

por uma interrogação até que uma persona seja escolhida. Projetos em que o usuário participa 

como convidado são simbolizados com um símbolo no canto superior direito. 
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Figura 24: Tela de escolha de projetos no XDM Web 

Escolhendo  de escolher o projeto que quer visualizar, o usuário será levado para a visualização 

da mesa digital, onde serão distribuídas as cartas: 

 

Figura 25: Tela de exibição da mesa virtual do XDM Web 

O primeiro passo para a execução do processo é a escolha da persona. Para isto, o usuário deverá 

clicar no botão “Escolher Persona” que irá levá-lo ao diálogo de pesquisa no banco de personas. 

Neste diálogo ele poderá filtrar as personas de acordo com as características do seu público-alvo. 
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Figura 26: Tela de filtro do banco de personas do XDM Web 

 Ao escolher a persona, o usuário será novamente direcionado para o tabuleiro, onde as 

informações de cenário (filmes, hobbies, vestimentas e ambientes) serão preenchidos 

automaticamente. 

 

Figura 27: Carta de persona e suas respectivas cartas de cenário no XDM Web 
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O usuário poderá clicar na carta de persona para ver as informações relativas ao diferencial 

semântico, que em uma execução presencial estaria no verso da carta. 

 

Figura 28: Diferencial semântico da persona no XDM Web 

 O passo seguinte é a escolha das referências, para isto o usuário deverá clicar no link 

“selecionar referências”. Ao fazer isto ele será levado ao diálogo de escolha dos grupos de 

referências. Escolhido o tipo, as cartas de referência serão expostas “viradas para baixo” 

exibindo seu diferencial semântico e ordenadas por sua relevância relação aos diferenciais 

semânticos da persona selecionada.  
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No XDM Web cada um dos diferenciais semânticos é representado por um valor inteiro 

de 1 a 10, sendo 1 o valor mais à esquerda (Ação, Monocromático ou Coletivo) e 10 o valor mais 

à direita (Reflexão, Policromático ou Individual). A definição do valor da relevância (R) entre 

dada referência(r) e uma persona(p) com base em seus diferenciais semânticos (D), foi feita da 

seguinte maneira: 

   
             

    
 

Para facilitar a compreensão, podemos caracterizar os três diferenciais como (A) Ação 

versus Reflexão, (M) Monocromático versus Policromático e (C) Coletivo versus Individual. 

Desta forma, temos: 
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Assim podemos concluir que quando R = 0, a concordância entre a persona e a referência 

é total, ou seja, os valores são absolutamente iguais. Como os valores de A, M e C variam de 1 a 

10, podemos concluir também que quando R = 9, a concordância entre a persona e a referência é 

nula, ou seja, todos os valores estão em sua distância máxima. Para facilitar o entendimento 

destes valores para o usuário, decidimos transformar o valor de R em uma porcentagem de 0% 

(concordância nula) a 100% (concordância total). A transformação foi feita da seguinte forma: 

    
   

 
       

 Após a escolha das referências, resta ao usuário apenas clicar no link “selecionar cartas” - 

responsável por escolher aleatoriamente as cartas de biônica e mecânica, para que seu creative 

board esteja completamente preenchido. A figura a seguir ilustra uma mesa do XDM Web 

completamente preenchida: 

 

Figura 29: Mesa do XDM Web completa 

 Com as cartas dispostas na mesa, fica a critério dos designers observarem as referências e 

escreverem suas idéias na caixa de texto, que disponibilizará o texto para todos os usuários 

convidados sempre que for salvo. 
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5.4 Conclusões 

 Este capítulo resumiu a estrutura e o funcionamento do XDM Web. Nas próximas seções 

iremos descrever como foi feita a validação do funcionamento da ferramenta, explorando suas 

vantagens e limitações. 
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Capítulo 6 

Validação 
 

Neste capítulo será descrita a metodologia de testes de validação da eficiência e 

eficácia da utilização da ferramenta XDM Web 
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6.1 Metodologia 

O objetivo principal do experimento conduzido é validar se os usuários conseguem 

utilizar o XDM Web tão bem quanto usariam sua versão com cartas físicas. Não temos como 

foco assegurar que o uso da ferramenta on-line é mais ou menos eficiente que utilizar a 

metodologia em uma mesa com cartas, visto que não é intenção da ferramenta substituir ou ser 

uma evolução do uso tradicional da metodologia, mas sim oferecer uma alternativa de apoio à 

metodologia. Mostrando que a ferramenta on-line produz os mesmos resultados que a utilização 

tradicional, deixamos ao critério dos designers a escolha de como melhor utilizar o processo de 

acordo com suas próprias necessidades. 

Por isto, o experimento foi desenhado a fim de validar se grupos de designers 

conseguiriam usar o XDM Web e atingir seu objetivo de criar um jogo. O experimento foi 

desenhado como se descreve a seguir: 

1. Escolhe-se 10 pessoas que já tenham utilizado o processo XDM com cartas físicas 

2. Separa-se estas pessoas em 3 equipes  

3. Escolhe-se um briefing (definição preliminar dos requisitos do jogo a ser 

definido) que será repassado às 3 equipes 

4. Todos recebem instruções de uso do XDM Web 

5. Os designers utilizam o XDM Web para produzir a idéia 

6. Após produzida a idéia, os designers preenchem o questionário de uso da 

ferramenta web (Anexo 1) 

6.2 Experimento conduzido 

 O experimento decrito acima foi conduzido com dez alunos da disciplina de Introdução à 

Produção de Jogos do curso de Bacharelado em Design Gráfico da Universidade Federal de 

Pernambuco. Todos os sujeitos do experimento participaram do mesmo de forma voluntária, 
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autorizando por escrito a utilização dos dados obtidos para a nossa pesquisa. Estes alunos já 

tinham utilizado a metodologia XDM com cartas e portanto demonstravam ser elementos 

favoráveis à realização do experimento. 

 Os alunos receberam o seguinte briefing para a realização do experimento: 

―Criar um jogo de tabuleiro para o público infanto-juvenil 

‗mundial‘ (classes A-C) que o coloque em contato de uma forma 

divertida com os temas: mudanças climáticas, geologia, eventos 

naturais‖ 

Pediu-se que cada grupo construísse três alternativas para este briefing. Após receberem o 

objetivo, os alunos se dividiram em grupos para utilizar a ferramenta XDM Web.  

Estes mesmos alunos já haviam produzido as cartas de referências que iriam utilizar, 

como parte da avaliação da disciplina. Por isto, antes que recebessem o briefing, as cartas que 

haviam produzido já se encontravam no banco de dados do XDM Web, de forma que eles 

poderiam utilizar as cartas produzidas por si próprios e pelo resto da turma. 

Os alunos foram instruídos sobre a utilização do XDM Web e durante aproximadamente 

quatro horas os alunos utilizaram a ferramenta em grupo, comunicando as dificuldades de uso 

encontradas.  

Após finalizarem suas propostas de jogos, os alunos preencheram o questionário de uso 

da ferramenta (Anexo 1) avaliando a idéia produzida e a utilização da ferramenta. Foi solicitado 

também aos alunos que compartilhassem seus projetos com um usuário comum que poderia 

avaliar os tabuleiros produzidos para analisá-los juntamente com as alternativas escritas. 

6.3 Resultados e discussões 

Ao final do experimento 100% dos alunos que responderam o questionário relataram ter 

conseguido utilizar a ferramenta XDM Web com sucesso para conceber a idéia de um jogo. De 

fato, tivemos acesso a todas as idéias produzidas e todos os alunos que responderam 
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positivamente à primeira questão do questionário entregaram satisfatoriamente três idéias de 

jogos de tabuleiro.  

 Alguns alunos relataram dificuldades em relação à visualização das cartas e dos textos 

contidos nas mesmas. Acreditamos que estas dificuldades se dêem devido à perda de resolução 

que ocorre com as imagens quando são retiradas do banco de dados pelo gerenciador de 

imagens. Houve também alunos que relataram dificuldades com imagens que sequer eram 

carregadas pela aplicação, e neste ponto acredita-se que possa ter havido uma sobrecarga do 

gerenciador de imagens que acabou por falhar em prover todas as imagens para múltiplos 

usuários.  

 Por causa destas duas dificuldades, faz-se necessário repensar a abordagem de 

armazenamento de imagens no banco de dados obtidas através de um gerenciador único. Esta 

abordagem foi escolhida por facilidade de hospedagem e portabilidade da aplicação servidor, 

mas os testes mostraram que ela traz desvantagens em relação ao uso da ferramenta, por falhar 

em entregar as imagens ou entrega-las sem a qualidade que seria necessária para uma melhor 

utilização. O projeto das futuras versões desta ferramenta deve pesar estes aspectos para um 

melhor aproveitamento e entrega das imagens. 

 Observou-se também que a ferramenta não é tão intuitiva quanto poderia ser, visto que 

para começar a usá-la os alunos necessitaram tirar muitas dúvidas de usabilidade. Acredita-se 

que projeto das futuras versões desta ferramenta também deve levar em consideração a melhoria 

de usabilidade para que usuários que já tenham utilizado o XDM tradicional consigam utilizar a 

ferramenta sem dificuldades. 

 Identificadas e superadas estas dificuldades, os alunos montaram suas mesas on-line e, 

com as cartas distribuídas no espaço virtual, começaram o processo de confecção das idéias com 

resultados bastante satisfatórios. O questionário pedia que os alunos avaliassem suas próprias 

idéias em relação à inovação e à adequação ao público-alvo e estes foram os resultados obtidos: 
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 Outra maneira de avaliar os resultados produzidos além da auto-avaliação dos alunos 

seria através da nota obtida pela atividade, visto que as idéias produzidas serão avaliadas pelo 

professor responsável. Porém o resultado desta métrica não está associado a esta pesquisa e não 

estará definido ainda até a data de entrega deste documento. 

 Por fim, o questionário oferecia aos alunos a oportunidade de identificar vantagens e 

desvantagens do uso da ferramenta. A tabela a seguir apresenta todas as vantagens e 

desvantagens listadas pelos alunos: 

Vantagens Desvantagens 

 “As cartas estão mais próximas, é 
mais simples compará-las”  

 “Pessoas podem desenvolver juntas 
sem precisarem estar no mesmo 
lugar” 

 “Mais rápido” 
 “Mais objetivo” 
 “Não precisa de regras” 
 “Não precisa transportar nada” 
 “Possibilidade de usar pela internet 

com pessoas de outros locais” 
 “Prática” 
 “Fazer um jogo rápido” 
 “Desenvolver algo a partir de algo 

pré-definido” 
 “Não precisa ter uma caixa gigante” 
 “Rapidez” 
 “Necessidade de pouco espaço” 

 “Ilegibilidade das cartas” 
 “Instabilidade da ferramenta” 
 “Não pode ser executado fora do 

computador” 
 “Precisar de conexão a web” 
 “Leitura das cartas prejudicada” 
 “Se você não conhece o jogo em que 

vai se basear, complica” 
 “A visualização das informações não 

fica muito clara” 
 “Alguns bugs como a inexistência de 

ctrl+ z” 
 “Bugs” 
 “Impossibilidade de ler alguns 

textos” 
 “Dificuldades de leitura” 
 “Dificuldade de manipulação das 

cartas” 

0
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Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim

Inovação
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 “Facilidade” 
 “Não precisar carregar o jogo” 
 “Poder usar a qualquer momento” 
 “Salvar o projeto para ser trabalhado 

depois” 
 “Ambiente on-line facilita a pesquisa” 
 “Não se preocupar em estragar ou 

perder as cartas” 
 “Bem mais prático e acessível” 
 “Não fica preso às cartas” 

 “Não sei bem como ver todas as 
idéias geradas” 

 “Depende de um computador 
conectado à internet” 

 “Um pouco lento” 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens do XDM Web listadas pelos objetos da pesquisa 

 Como já foi mencionado o objetivo principal do XDM Web é oferecer aos designers uma 

possibilidade a mais de execução da metodologia sem a pretensão de ser uma evolução ou 

amadurecimento do XDM tradicional. Acreditamos que a escolha dos designers sobre como 

utilizar a ferramenta (com cartas ou on-line) deve se dar através de uma análise detalhada do 

contexto no qual será executado o processo e nas limitações de uso que cada uma das cartas 

apresenta. Por esta razão, classificamos os resultados da tabela anterior em termos de limitações 

de uso e limitações de contexto. Sugerimos que esta classificação sirva como base para ajudar os 

designers a escolher qual a melhor forma de utilização da metodologia. 

 Limitações de uso Limitações de contexto 

XDM 2.0   Deve-se manipular as 
cartas com cuidado para 
não perder ou estragar 

 Deve-se transportar as 
cartas e os tabuleiros 
para o local onde será 
executado o processo 

 Processo mais demorado 
(seleção das cartas) 

 As cartas precisam estar 
confeccionadas e 
disponíveis 

 Os designers precisam 
estar todos juntos no 
mesmo horário e local 

 Não deve haver 
preocupação em guardar 
o estado do tabuleiro para 
posteridade 

XDM Web  Lentidão 
 Dificuldade de 

visualização/leitura das 
cartas 

 Dificuldade de 
manipulação das cartas 

 Existência de Bugs 
 Instabilidade 

 É necessário acesso à 
internet em um browser 
que suporte o plugin do 
Flash 

 As cartas de referências e 
personas a serem 
utilizadas devem estar 
previamente cadastradas 
no banco de cartas 

Tabela 3: Classificação das limitações do XDM Web e do XDM 2.0 
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 Para concluir, acreditamos que versões futuras do XDM Web deverão apresentar 

soluções que eliminarão uma grande parte das limitações de uso identificadas, tornando-o uma 

ferramenta acessível e eficiente. 
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Capítulo 7 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho apresentado nesta 

dissertação, bem como sugere uma gama de trabalhos relacionados que podem vir a ser 

desenvolvidos a partir das contribuições deste trabalho. 
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7.1 Considerações Finais 

O XDM Web, assim como o XDM tradicional, é um trabalho em contínua melhoria. Esperamos 

que o projeto ainda amadureça bastante nos próximos anos, chegando a ser utilizado pelas 

empresas do Arranjo Produtivo Local de Jogos Digitais de Pernambuco como parte do processo 

de produção de suas fábricas. Embora a versão atual ainda apresente várias limitações 

acreditamos que foi desenvolvida uma ferramenta bem-sucedida na função de apresentar uma 

alternativa para a execução do processo XDM tradicional.  

Durante esta pesquisa foram desenvolvidas também outras ferramentas de apoio ao 

processo XDM, entre elas uma ferramenta para geração de cartas e uma versão do XDM Web 

para execução do XDM 1.0. A primeira ainda está sendo utilizada por diversos times, inclusive 

para criação de cartas para impressão. Já a última ficou obsoleta antes que pudesse ser testada, 

devido à evolução da própria metodologia. 

Em todas as seções de execução do processo XDM - seja por cartas ou através de uma 

ferramenta on-line - observamos alta motivação e foco por parte dos usuários além de sempre 

apresentarem resultados bastante satisfatórios. Isto nos faz acreditar bastante na evolução da 

metodologia, e das ferramentas de apoio a ela, como um padrão de referência para métodos de 

Design aplicados ao contexto de Jogos Digitais. 

7.2 Contribuições  

 Identificamos como contribuição principal deste trabalho a confecção da primeira 

ferramenta digital de apoio a um processo de Design, visto que não encontramos na literatura 

uma outra ferramenta que atendesse o mesmo propósito. 

Acreditamos que esta é uma contribuição importante para a Ciência da Computação 

porque o desenvolvimento de processos e ferramentas para auxiliar o desenvolvimento das 

demais áreas do conhecimento é a grande função desta Ciência. É nossa opinião que a 

computação não deve se limitar a estudar os próprios processos e evoluir as próprias feramentas. 

Para citar o grande cientista da computação Edsger Dijkstra, “a ciência da computação é sobre os 

computadores tanto quanto a astronomia é sobre telescópios”. A computação é uma ciência-meio 

e não uma ciência auto-contida, portanto devemos usar nossos conhecimentos para apoiar o 
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desenvolvimento de todas as outras ciências, e neste trabalho tivemos a oportunidade de 

identificar uma área do conhecimento que é rica em processos mas não conta com quase nenhum 

suporte de ferramentas computacionais. 

Considerando a quantidade de trabalhos publicados sobre Criação de Novos Produtos em 

diversas áreas do conhecimento como Marketing, Administração e Engenharia de Produção, e 

percebendo que nestes trabalhos também não se aborda a utilização de ferramentas que apóiem a 

geração de idéias no Fuzzy Front-End, podemos considerar que este trabalho também apresenta a 

primeira ferramenta de apoio ao processo de geração de idéias que existe, não apenas no 

universo de jogos digitais, o que aumenta ainda mais o valor da contribuição deste. 

Como contribuições secundárias, podemos identificar: 

 O paralelo entre criação de novos produtos de software e a abordagem NPD, 

amplamente conhecida em outras áreas do conhecimento. Este paralelo tem sido 

abordado em poucos trabalhos na área de Ciências da Computação mas 

acreditamos ser de fundamental importância. 

 A identificação de fases do desenvolvimento de produtos de software que têm 

pouco ou nenhum suporte de ferramentas, ampliando o leque de discussões e 

sugestões para trabalhos futuros. 

7.3 Trabalhos Futuros 

Como mencionado anteriormente, o XDM Web é uma ferramenta em constante evolução. 

Abaixo uma lista de aprimoramentos e trabalhos correlacionados que podem se inspirar no 

resultado desta pesquisa: 

 Desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio ao processo de construção de personas; 

 Desenvolvimento de uma ferramenta de construção automática de personas através de 

pesquisas em redes sociais; 
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 Desenvolvimento de uma ferramenta de construção de cartas para serem utilizadas 

através de impressão ou em formato digital, sendo estas últimas integradas diretamente 

com a ferramenta on-line; 

 Desenvolvimento de módulos de discussão e brainwriting em tempo real integrados na 

ferramenta; 

 Desenvolvimento de módulos de realidade aumentada que permitam aos usuários do 

XDM Web a manipulação das cartas virtuais através de cartas reais com marcadores; 

 Padronização dos dados utilizados através de XML para facilitar a integração de futuros 

módulos e ferramentas auxiliares; 

 Confecção de ferramentas de detalhamento e padronização do Game Design que 

permitam que o conteúdo produzido seja transformado em requisitos para o 

desenvolvimento de software. 
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Anexo 1: Questionário de uso da ferramenta XDM Web 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Informática 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

Questionário 

1- Você e sua equipe chegaram ao objetivo final de conceber a idéia de um jogo 
utilizando a ferramenta XDM Web? 
 

 

 

 

2- Como você avalia o resultado final (o design produzido) em termos de: 
a. Inovação?  

( ) ótimo    ( ) bom    ( ) médio  ( ) ruim    (  ) muito ruim 
b. Adequação ao público-alvo? 

( ) ótimo    ( ) bom    ( ) médio  ( ) ruim    (  ) muito ruim 
 

3- Você utilizaria esta ferramenta com um grupo de pessoas que não estivesse no 
mesmo local que você (ex.: outras cidades, países)? 

 

 

 

4- Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o XDM Web 
no lugar da versão tradicional com cartas físicas? 

Vantagens Desvantagens 
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