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Resumo
O desenvolvimento de um jogo digital é uma atividade complexa, que exige a realização de

tarefas bastante distintas. Por isso, é necessária uma equipe formada por profissionais com

diferentes formações. Pesquisadores de diferentes áreas têm realizado estudos relacionados ao

processo de desenvolvimento e práticas de apoio à criação de jogos. Entretanto, muitas vezes

essas abordagens propostas não se adéquam a todos os papeis que compõem uma equipe de

desenvolvimento de jogos.

A fim de alcançar resultados mais coerentes e precisos, a definição de processos de

desenvolvimento e ferramentas de apoio deve partir de um estudo detalhado a respeito das

características de equipes e de projetos de desenvolvimento de jogos. Assim, esse trabalho

investiga a forma como as equipes de jogos são compostas e como seus membros se comunicam.

Esses fatores foram escolhidos como objetos de estudo por serem determinantes para o sucesso

de um projeto de desenvolvimento de jogos. Para a realização desse estudo foi necessário adotar

uma postura investigativa, que permitisse aprender com o objeto de estudo. Esse é o viés adotado

pelo paradigma qualitativo de pesquisa.

Dessa forma, neste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa, investigando profissionais

e empresas de jogos do Estado de Pernambuco. Durante o estudo de campo foi possível coletar,

além do conhecimento e opiniões de diversos profissionais, características do cotidiano de um

projeto de desenvolvimento de um jogo. Para isso, foram utilizadas observações, entrevistas e

debates (grupo focal) com especialistas da área. A partir da interpretação dos dados coletados por

essas abordagens, foi possível identificar características da composição de equipes de jogos e a

forma como seus membros se comunicam.

Palavras-chave: jogos digitais, equipes multidisciplinares, pesquisa qualitativa, comunicação.
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Abstract
The development of a video game is a complex activity, which requires the execution of

different tasks. Therefore, it is necessary a team of professionals with different backgrounds.

Researchers from different areas have conducted studies related to the development process and

practices for game creation. However, these approaches often do not address all the roles that

make up a game development team.

In order to achieve more accurate and consistent results, the definition of development

processes and support tools must be derived from a detailed study about the features of game

development teams and projects. Then, this work studies how game development teams are

composed and how their members communicate. The choice of these factors was driven by their

relevance to the success of game development projects. To perform this study was necessary

adopting an investigative stance, which would allow learning from the object of study. This bias

is adopted by the qualitative research paradigm.

In this work a qualitative research was made, addressed to gaming professionals and

companies of the State of Pernambuco, in Brazil. This study compiled knowledge and opinions

from several professionals, and the routine’s features of a game development project. As means

to doing this, some data collection methods like observations, interviews and focus group were

applied. By interpreting the collected data, it was possible to identify features of game

development teams’ composition and how their members communicate.

Keywords: video games, multidisciplinary teams, qualitative research, communication.
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Capítulo 1 – Introdução 13

1. Introdução

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

de pesquisa e, finalmente, mostra como estão estruturados os capítulos da presente dissertação.
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1.1. Motivações

O mercado de jogos digitais é um setor em ascensão, atingindo um público bastante variado,

de diferentes gêneros e faixas etárias. Em 2008, o mercado de jogos movimentou um volume de

aproximadamente 11.7 bilhões de dólares, apenas nos Estados Unidos (Entertainment Software

Association, 2009). Por necessitarem do conhecimento oriundo de diferentes áreas, projetos de

desenvolvimento de jogos são conduzidos por equipes multidisciplinares. A utilização de

equipes multidisciplinares permite que seja criando um produto mais completo, capaz de divertir

o usuário sem deixar de lado a eficiência de suas funcionalidades (Araújo, 2006).

O desenvolvimento de um jogo digital é uma atividade complexa, que exige a realização de

atividades bastante distintas como: definição de conceito de produto, desenvolvimento de

código-fonte, desenvolvimento de conteúdo audiovisual, dentre outros. Profissionais e

pesquisadores de áreas relacionadas como Design, Entretenimento e Computação têm realizado

pesquisas específicas, resultando em processos, ferramentas e práticas de apoio ao

desenvolvimento de jogos. Embora esses resultados sejam importantes, muitos deles cobrem

apenas partes isoladas do complexo processo de desenvolvimento de um jogo.

A maioria dos processos e metodologias de desenvolvimento de jogos propostas são

adaptações de abordagens de desenvolvimento de software como o Rational Unified Process

(RUP) e o Extreme Programming (XP). Essas adaptações nem sempre são bem sucedidas, pois

muitas de suas atividades são inadequadas à forma de trabalho de alguns membros de uma

equipe de jogos (designers, artistas gráficos, etc.). Além disso, essas abordagens tratam apenas

do desenvolvimento do software do jogo, o que representa apenas parte do problema.

Hoje, devido a sua complexidade, o desenvolvimento de um produto de software vai muito

além da simples criação de seu código-fonte. Existe uma série de atividades que iniciam no

design do produto, passando pelo planejamento da interação com seus usuários, finalizando no

seu lançamento propriamente dito. Nessa longa cadeia de atividades, a criação do código-fonte e

do conteúdo é apenas parte do processo. Por ter percebido essa cadeia de atividades desde o

início, a indústria de jogos é bastante madura na criação de produtos tecnológicos digitais,

tratando de todas as etapas que compõem o ciclo de vida de criação de produtos. A Figura 1.1

apresenta a cadeia de atividades citada.
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Figura 1.1. Cadeia de atividades para o desenvolvimento de produtos de software e jogos.

Assim, acreditarmos ser necessária a realização de pesquisas investigativas que tratem do

desenvolvimento de um jogo como um todo, desde a criação do seu conceito, até o seu

lançamento no mercado. Esses estudos contribuirão principalmente para a criação de processos,

metodologias e ferramentas de apoio mais adaptadas ao desenvolvimento de um jogo digital.

Este trabalho é um dos primeiros estudos que investigam as equipes de desenvolvimento de

jogos. Os resultados encontrados aqui são de grande importância para futuros trabalhos, já que o

desempenho da equipe de desenvolvimento é um fator determinante para o sucesso de um

projeto de jogos.

1.2. Objetivos da Pesquisa

O objetivo desta dissertação é estudar como equipes de desenvolvimento de jogos são

compostas e como se dá a comunicação entre os seus membros. O estudo desses fatores deve

contribuir para a elaboração de abordagens de desenvolvimento e ferramentas de apoio mais

adequadas à criação de jogos. Indiretamente, a investigação do ciclo de vida de um jogo pode

contribuir para o processo geral de desenvolvimento de produtos de software que, devido ao seu

constante aumento de complexidade, envolve cada vez mais atividades não técnicas.
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Assim, ao fim desse estudo, foi possível identificar três principais contribuições. A principal

foi o estudo de campo realizado, utilizando-se do paradigma qualitativo de pesquisa. Os

resultados obtidos contribuirão para trabalhos futuros de definição de processos e ferramentas de

apoio. Indiretamente, essa investigação sobre a forma como equipes de jogos trabalham oferece

subsídios para que as abordagens utilizadas com sucesso na indústria de jogos sejam aplicadas ao

desenvolvimento de produtos de software.

Além disso, este trabalho contribui na disseminação de pesquisas de cunho qualitativo, já que

pesquisas deste tipo ainda são vistas com certa desconfiança em áreas muito técnicas, como na

Computação. Por fim, antes da realização do estudo de campo propriamente dito foi feita uma

larga pesquisa bibliográfica, cobrindo diversos tópicos relacionados a equipes multidisciplinares.

Os trabalhos que compuseram essa pesquisa foram organizados em um mapa mental (do inglês

mind map), sendo este também considerado como mais uma contribuição deste trabalho.

Alcançando os Objetivos

De forma semelhante à pesquisa realizada em Tran (2008), este trabalho investiga fatores

socioculturais associados à atividade de desenvolvimento de um jogo. Por isso, foi necessário

adotar uma postura mais investigativa, que permitisse aprender com o objeto de estudo. Esse viés

é o adotado pelo paradigma qualitativo de pesquisa. Assim, neste trabalho foi realizada uma

pesquisa qualitativa com o objetivo de estudar a composição de equipes de jogos e como seus

membros se comunicam.

A fim de investigar os fatores anteriormente citados, foi realizado um estudo de campo com

profissionais e empresas de jogos do Estado de Pernambuco. Esse estudo de campo permitiu que

fossem coletadas, além do conhecimento e opiniões de diversos profissionais, características do

cotidiano de um projeto de desenvolvimento de jogos. Para isso, foram realizadas observações,

entrevistas e grupos focais com especialistas da área. A partir da interpretação dos dados

coletados através dessas abordagens foi possível identificar os resultados deste estudo.
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1.3. Estrutura da Dissertação

Com o objetivo de apresentar este estudo realizado, essa dissertação foi organizada da

seguinte forma:

• No capítulo 2 são apresentadas as principais características de um projeto de

desenvolvimento de jogos. A partir de trabalhos encontrados na literatura foi possível

identificar o ciclo de vida padrão de projetos de jogos, os papeis que compõem uma

equipe de jogos, além de algumas abordagens de desenvolvimento.

• No capítulo 3 é apresentado o referencial teórico desta pesquisa, em relação às equipes

multidisciplinares. Nele são apresentados os fatores relacionados ao desempenho de

equipes multidisciplinares, em particular, qual o papel da comunicação neste cenário. Por

fim, são apresentados trabalhos que apontam como equipes multidisciplinares são

compostas.

• O capítulo 4 apresenta detalhadamente o processo de pesquisa qualitativa adotado neste

trabalho, e todas as etapas que o compõe. São discutidas as questões de pesquisa que

guiaram esse estudo, assim como os métodos de estudo do campo utilizados na

investigação. Por fim, foi descrito ainda a forma como os dados foram analisados, a fim

de definir e organizar os resultados do estudo.

• No capítulo 5 são apresentados os resultados do estudo de campo. Neste capítulo são

relatados os fatores relacionados à forma como equipes de jogos são compostas e como

ocorre a comunicação entre seus membros.

• Por fim, no capítulo 6 é feita uma análise conclusiva deste trabalho, apresentando suas

principais contribuições. Além disso, são discutidas ainda as limitações do trabalho, além

das perspectivas de trabalhos futuros.
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2. Projetos de Desenvolvimento de Jogos

Este capítulo apresenta as principais etapas da criação de um jogo, assim como os papeis que

compõem uma equipe de desenvolvimento. São apresentadas também, abordagens de

desenvolvimento que buscam organizar as atividades a serem realizadas, a fim de obter um

maior desempenho. Esses processos, oriundos principalmente da Engenharia de Software

precisam sofrer adaptações, a fim de suportar todas as particularidades de projetos de

desenvolvimento de jogos.
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2.1. Introdução

O mercado de jogos digitais é um setor em ascensão, atingindo um público de diferentes

gêneros e faixas etárias. Cerca de dois terços dos lares norte-americanos possuem algum jogo

digital, seja ele num computador ou numa plataforma dedicada (console). Financeiramente, o

sucesso do mercado de jogos também é evidente. Em 2008, foi movimentado um volume de

aproximadamente 11.7 bilhões de dólares, apenas nos Estados Unidos (Entertainment Software

Association, 2009). No mesmo ano, o mercado de jogos brasileiro faturou 87.5 milhões de reais,

no total das vendas de jogos e hardware para jogos (Abragames, 2008).

Analisando um jogo digital é possível observar que ele difere bastante de sistemas de

software convencionais. Em particular, jogos digitais são usados por um amplo mercado

consumidor, de diversas faixas etárias, com diferentes culturas e interesses de lazer. Ao contrário

de muitos softwares, nenhum indivíduo é obrigado a utilizar um jogo. Esse simples fato traz

consigo um conjunto de consequências na interação usuário-máquina (Alves, 2007). Assim, um

jogo deve ser divertido e desafiador, além de prover uma boa jogabilidade (gameplay). Esses são

os principais fatores capazes de seduzir o jogador a se envolver com o jogo, que é um dos

principais desafios de projeto, uma vez que esses fatores, nem sempre estão ligados às

características funcionais do software (Salen, 2003).

Por considerar alguns fatores pouco usuais em sistemas de software de propósito geral como

a diversão e os desafios proporcionados, projetos de desenvolvimento de jogos precisam ser

conduzidos por equipes formadas por profissionais oriundos de diversas áreas. O

desenvolvimento de um jogo por equipes multidisciplinares permite que ele seja analisado por

diferentes ângulos, criando um produto final mais completo, capaz de divertir e encantar o

usuário sem deixar de lado a eficiência de suas funcionalidades (Araújo, 2006).

Nas próximas seções deste capítulo serão apresentadas algumas características gerais de

projetos de desenvolvimento de jogos, como forma de introdução ao ambiente estudado nesse

trabalho. Os temas abordados envolvem o ciclo de vida de projetos de jogos, composição de uma

equipe de jogos e as abordagens de desenvolvimento mais comuns.
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2.2. Ciclo de Vida de Projetos de Jogos

Projetos de desenvolvimento de jogos possuem características distintas dos projetos de

desenvolvimento de softwares de propósito geral. Em particular, jogos são aplicações de

entretenimento digital multimídia, fazendo com que sua concepção e produção se assemelhem à

de um filme. A complexidade e especificidade de cada jogo costumam modificar

significativamente a forma como o seu desenvolvimento é conduzido. Entretanto, mesmo com

tantas variações, algumas características-chave como o seu ciclo de vida são observadas na

prática, de forma recorrente.

O ciclo de vida de projetos de jogos é comumente composto por 5 etapas: concepção, pré-

produção, produção, pós-produção e pós-lançamento (Sloper, 2005). A Figura 2.1 ilustra a forma

como as etapas se organizam e quais os seus principais produtos.

Figura 2.1. Ciclo de Vida de Projetos de Jogos.

Concepção

Após a decisão para iniciar o projeto de criação de um novo jogo, a empresa desenvolvedora

inicia sua concepção, buscando desenvolver um jogo atraente e mercadologicamente viável. As

decisões tomadas, baseadas em uma prévia análise de mercado são documentadas em um

artefato chamado de documento de conceitual do jogo (do inglês conceptual document). Esse

documento tem o objetivo de comunicar a visão geral do jogo para todas as partes envolvidas,

descrevendo de forma sucinta e objetiva, seus principais elementos.
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Pré-produção

Na fase de pré-produção, os recursos necessários para o início do projeto começam a ser

alocados. Além disso, o documento mais importante do projeto começa a ser desenvolvido: o

documento de projeto do jogo (do inglês game design document). Este artefato é responsável

por comunicar detalhadamente à equipe de desenvolvimento e aos outros envolvidos

(stakeholders), as características do jogo a ser desenvolvido. O documento de projeto do jogo é o

principal insumo para as fases seguintes do ciclo de desenvolvimento, pois contém informações

cruciais como a dinâmica, o enredo e a descrição dos personagens e dos cenários do jogo.

A partir das definições apresentadas no documento de projeto do jogo, outro artefato é

desenvolvido pela equipe de programação do jogo: o documento de projeto técnico (do inglês

technical design document). Nele estão contidas as especificações técnicas de implementação

das ideias apresentadas do documento de projeto do jogo. Seu principal objetivo é guiar a

atividade de programação do jogo, identificando desafios técnicos e as abordagens de

desenvolvimento a serem utilizadas na fase seguinte, a de produção.

Produção

É nessa fase que se inicia o desenvolvimento propriamente dito do jogo. Enquanto a equipe

de programadores inicia o desenvolvimento do código-fonte, dois outros artefatos a serem

utilizados pela equipe de arte do jogo são criados: listagem de arte e listagem de som (do inglês

art list document e sound list document). A listagem de arte é responsável por enumerar os

artefatos (também chamados de assets) que devem ser desenvolvidos pelos artistas da equipe.

Estão presentes neste documento os cenários, personagens e objetos que devem ser

desenvolvidos, ainda nesta fase de produção.

Adicionalmente, o documento de listagem de som especifica o material de som (trilha sonora

e efeitos sonoros) a ser desenvolvido pelos músicos ou engenheiros de áudio da equipe. É

importante observar que todos os artefatos gerados fase de produção devem estar em total

concordância com o documento de projeto do jogo, criado na fase anterior.
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Pós-produção

Nesta etapa são realizados os testes sobre o jogo desenvolvido. Dependendo da natureza das

falhas que forem encontradas nesta fase, o ciclo de desenvolvimento do jogo retorna para a fase

de produção ou pré-produção. Se for necessário revisar alguma decisão de projeto ou de

arquitetura, retorna para a de pré-produção. Caso os erros encontrados estejam apenas no código-

fonte do jogo, o ciclo de desenvolvimento retorna para a fase de produção. Ao final de cada ciclo

de pré-produção, produção e pós-produção, versões intermediárias do jogo são geradas (versões

alpha e beta), até a versão final (gold) ser lançada. Quando isto acontece, toda a equipe de

desenvolvimento realiza uma retrospectiva dos pontos positivos e negativos do projeto,

descrevendo-os no documento de Postmortem.

Pós-Lançamento

Na fase de pós-lançamento a empresa encarregada da distribuição do jogo (Publisher) e a

empresa que o desenvolveu passam a monitorar e analisar as reações do mercado, em relação ao

produto lançado. Com isso, elas podem fornecer um melhor suporte aos seus consumidores, além

de detectar oportunidades de criação de versões, expansões ou continuações do jogo lançado.

Analisando o ciclo de vida de projetos de desenvolvimento de jogos é possível observar que,

além do desenvolvimento do software do jogo, são realizadas atividades ligadas à definição do

conceito e à produção de conteúdo audiovisual. Esses fatores apontam para a necessidade de

uma equipe de desenvolvimento multidisciplinar. Na próxima seção, serão apresentados os

principais papeis que compõem uma equipe de jogos, descritos na literatura.

2.3. Equipes de Desenvolvimento de Jogos

Para dar suporte às diversas atividades envolvidas na criação de um jogo, as equipes de

desenvolvimento são normalmente compostas por oito principais papeis: produtor, game

designer, artista gráfico, programador, engenheiro de testes, músico e os líderes técnico e de arte;

ocupados por indivíduos de diferentes formações. O nível de experiência dos indivíduos

determina ainda especializações, derivadas dos papeis principais citados (Olsen, 2003). A Figura

2.2 a seguir apresenta os principais papeis envolvidos em projetos de jogos.
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Figura 2.2. Principais papeis envolvidos em projetos de jogos.

Produtor

O produtor é o responsável por acompanhar o desenvolvimento do jogo, a fim de garantir

que ele será desenvolvido conforme os requisitos, cronograma e orçamento definidos. O

produtor é também responsável por criar uma interface entre a equipe de desenvolvimento e os

patrocinadores/clientes do projeto. Ou seja, ele é o representante do cliente dentro da equipe de

desenvolvimento, determinando a aceitação do produto final (Irish, 2005).

Game Designer

O projetista do jogo (do inglês game designer) é o responsável por criar a concepção artística

do jogo, de forma semelhante ao que é feito em um roteiro de filme (Flynt, 2005). Essa atividade

requer criatividade e uma grande base de conhecimento sobre os jogos existentes no mercado. É

também responsabilidade do game designer fazer com que todos os elementos do jogo sejam

dispostos de forma harmoniosa, oferecendo aos usuários um jogo divertido e desafiador.

Artista Gráfico

O artista é o responsável por criar todo o material de arte do jogo. Há várias especializações

de um artista gráfico dentro de uma equipe de desenvolvimento de um jogo. Dentre outras

http://www.getpdf.com


Capítulo 2 – Projetos de Desenvolvimento de Jogos 24

coisas, eles podem atuar em atividades como: definição da identidade visual do jogo, concepção

de personagens, desenho de texturas, modelagem 3D, etc. Em geral, esse é o papel mais

numeroso em projetos de desenvolvimento de jogos.

Programador

O programador é o responsável por criar o código-fonte responsável pela execução do jogo.

Diversas atividades de subáreas distintas podem ser atribuídas aos programadores: codificação

da parte gráfica do jogo, da simulação física, da inteligência artificial, do sistema de áudio, etc.

Atualmente, as atividades dos programadores têm sido facilitadas pelo uso dos chamados

motores (do inglês engines), essas aplicações desenvolvidas por terceiros ou pela própria equipe

oferecem um conjunto de recursos comuns ao desenvolvimento de jogos.

Líder Técnico e Líder de Arte

Em geral, a equipe de desenvolvimento de um jogo é dividida em subequipes. Essas

subequipes tem um certo grau de autonomia, sendo conduzidas por líderes locais.

Tradicionalmente, esses líderes são os profissionais mais experientes da equipe de programação

(líder técnico) e da equipe de arte (líder de arte). Além de direcionar o trabalho de suas

respectivas equipes, cabe aos líderes negociar com o produtor, o que será criado no projeto.

Músico

O músico é o responsável por criar o material de áudio do jogo: a trilha sonora e os efeitos

sonoros. Atuando juntamente com a equipe de artistas, o músico é responsável por criar a

identidade audiovisual ao jogo, baseando-se nas informações descritas pelo projetista do jogo.

Engenheiro de Testes

O engenheiro de testes é o responsável por garantir que o jogo produzido ao final de um

projeto possua o nível de qualidade exigido pelo mercado. Ele realiza testes sobre o código-

fonte, além de testes de usabilidade e de jogabilidade. Este papel tem ganhado destaque tanto em

desenvolvimento de jogos, quanto no desenvolvimento de outros tipos de software. Isso se deve,
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principalmente, pela necessidade de diminuir o número de falhas e consequentemente, aumentar

o nível de qualidade dos produtos oferecidos.

Publicadora

Comumente, a empresa que desenvolve um jogo não é a mesma que o distribui no mercado.

As empresas publicadoras (do inglês Publisher) se inserem na cadeia de valor de um jogo

criando uma interface entre a empresa desenvolvedora e o mercado. Ou seja, as Publicadoras são

articuladores responsáveis por levar os conceitos criados pelos desenvolvedores para o

consumidor final. Elas buscam os recursos necessários aos desenvolvedores e orientam estes a

criarem conteúdo que atende às necessidades do público-alvo (Carvalho, 2006).

2.4. Abordagens de Desenvolvimento

A definição de abordagens de desenvolvimento de projetos de criação de jogos é um tema

bastante citado na literatura (Demachy, 2003; Flood, 2003; Flynt, 2005). Por outro lado, poucos

trabalhos apresentam resultados completos e precisos sobre o tema. Isso se deve provavelmente à

necessidade das empresas de manter seus processos de desenvolvimento em segredo, como uma

forma de obter vantagem competitiva diante da concorrência. Dentro desse universo de trabalhos

publicados, alguns processos e metodologias de desenvolvimento de jogos foram propostos. Em

geral, esses processos são adaptações de abordagens consagradas na Engenharia de Software

como o Rational Unified Process (RUP) e os processos ágeis.

O Processo Cascata para Jogos (do inglês Game Waterfall Process) é uma adaptação do

tradicional processo cascata de desenvolvimento de software (Flood, 2003; Sommerville, 2003).

Nessa abordagem, as atividades envolvidas no projeto ocorrem de forma sequencial. Em outras

palavras, cada etapa só é executada após a anterior ter sido concluída. Nesse processo adaptado é

possível observar a relação direta entre as fases do processo cascata tradicional e as fases do

ciclo de vida de projetos de jogos, apresentados na anterior. A Figura 2.3 abaixo ilustra essa

associação entre as fases tradicionais e específicas de projetos de jogos.
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Figura 2.3. Fases do modelo cascata.

O processo cascata para jogos apresenta a mesma deficiência clássica do modelo tradicional:

algumas falhas do projeto são detectadas apenas em estágios avançados, demandando um grande

esforço para solucioná-los. Devido à forte influência externa, é comum que ocorram mudanças

em projeto de jogos, durante o seu desenvolvimento. Nesse contexto de rápidas mudanças,

abordagens ágeis costumam ser mais adequadas ao desenvolvimento de jogos, justamente por

sua reconhecida capacidade de adaptação a mudanças.

O Extreme Game Development (XGD) é um processo ágil de desenvolvimento baseado no

Extreme Programming (Beck, 2004). Basicamente, todos os princípios do Extreme

Programming são válidos também no Extreme Game Development. A criação desse processo

partiu da necessidade de adaptar as atividades oriundas da programação às equipes

multidisciplinares de desenvolvimento de jogos (Carvalho, 2003). Mesmo assim, algumas

críticas são feitas a esse processo, principalmente em relação ao suporte ineficiente à criação e

manutenção dos documentos necessários em projetos de jogos (Demachy, 2003).

Outra abordagem ágil de desenvolvimento que vem sendo bastante utilizada em projetos de

jogos é o Scrum, embora não tenha sido criada inicialmente com essa finalidade. Assim como

outros processos ágeis, ele se baseia na adaptação às mudanças que normalmente ocorrem
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durante um projeto (Schwaber, 2004). No Scrum para jogos, são definidos líderes locais

chamados de scrum masters, que são responsáveis por supervisionar as atividades realizadas

pelas subequipes de programação e de arte.

Esses líderes locais também atuam como intermediadores entre a equipe de desenvolvimento

e o product owner. Este último é o representante do cliente/investidor do projeto, dentro da

equipe de desenvolvimento, sendo responsável por priorizar e definir as atividades a serem

desenvolvidas, num dado momento. Esse papel é comumente assumido pelo produtor ou pelo

game designer do projeto.

Quanto à forma de execução, o Scrum realizado de forma iterativa, com as atividades sendo

organizadas em ciclos, também chamadas de sprints. Em cada uma dessas rodadas de

desenvolvimento, um subconjunto dos requisitos do jogo (product backlog) é selecionado para

ser desenvolvido. Esses requisitos selecionados a cada rodada são documentados no sprint

backlog. O objetivo é que, ao fim de cada rodada, um incremento do produto final seja entregue.

Ao final do projeto, o conjunto de todos os incrementos gerados nos sprints compõe o produto

final. A Figura 2.4 apresenta uma visão geral do Scrum.

Figura 2.4. Visão geral do Scrum.
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Ainda na mesma figura é possível observar as atividades que compõem cada ciclo de

desenvolvimento. De uma forma geral, após uma etapa inicial de preparação, cada ciclo se

desenvolve a partir de um planejamento parcial, válido para aquele ciclo. A partir desse

planejamento, as atividades são trabalhadas pela equipe de desenvolvimento. Durante o

desenvolvimento são realizadas reuniões diárias, chamadas de stand-up meetings. Essas curtas

reuniões têm o objetivo de propagar o status das atividades e as dificuldades enfrentadas por

cada membro da equipe, fazendo com que todos possam ter o conhecimento do que está

ocorrendo na condução do projeto.

Após as atividades terem sido completadas é realizada uma reunião de revisão. Nessa

reunião, o product owner valida o incremento do produto desenvolvido naquela iteração. Após

essa atividade, ocorre uma outra reunião, dessa vez com o objetivo de fazer uma retrospectiva

das experiências adquiridas durante a execução do sprint. Ao final desta atividade, um novo

ciclo é planejado e executado, repetindo as atividades citadas anteriormente. Isso se repete até

que todos os requisitos do jogo tenham sido implementados, gerando o produto final.

2.5. Considerações Finais

O desenvolvimento de jogos é uma atividade lucrativa e complexa, que envolve diferentes

atividades, ligadas tanto ao desenvolvimento de software, quanto a criação de artefatos áudio-

visuais. Nesse contexto, o ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de um jogo é composto

por etapas que vão desde a sua concepção enquanto produto, até sua distribuição para o mercado

consumidor. Entre essas etapas, os diferentes profissionais que compõem uma equipe de jogos

atuam no projeto, desenvolvendo o código-fonte e os materiais multimídia do jogo, por exemplo.

Ainda neste capítulo, foram apresentadas algumas abordagens de desenvolvimento que

definem a forma como as atividades do projeto são realizadas. Essas abordagens, muitas vezes

definidas como processos e metodologias, organizam as etapas do projeto de forma sequencial

(processo cascata) ou de forma iterativa (processos ágeis). Para exemplificar esses diferentes

paradigmas, algumas abordagens encontradas na literatura foram apresentadas.

De forma concisa, este capítulo apresentou as principais fases do ciclo de vida de um projeto

de desenvolvimento de um jogo. Além disso, foram apresentados os principais papeis que
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compõem uma equipe de desenvolvimento de jogos. O próximo capítulo apresenta uma

discussão mais detalhada sobre equipes multidisciplinares, analisando trabalhos encontrados na

literatura.
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3. Equipes Multidisciplinares em

Projetos de Desenvolvimento

Neste capítulo serão apresentados os principais estudos relacionados a equipes

multidisciplinares, isto é, equipes compostas por indivíduos com diferentes formações. Essas

equipes são bastante utilizadas em projetos cujo principal objetivo é a criação de produtos

inovadores como, por exemplo, projetos de desenvolvimento de jogos digitais. Assim, os

trabalhos apresentados aqui serviram como ponto de partida para o estudo de campo realizado.
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3.1. Introdução

O desenvolvimento de software é afetado por diversas questões humanas e sociais como

experiência, composição da equipe, dentre outros. Pesquisas sugerem que aspectos humanos são

mais críticos do que questões técnicas e influenciam fortemente o sucesso de sistemas de

software (Acuña, 2006). Diante da crescente complexidade envolvida no desenvolvimento de

software, equipes multidisciplinares têm atuado com frequência, especialmente em áreas

envolvendo a criação de produtos com alto grau de inovação, tais como: aplicações móveis,

jogos digitais e aplicações para web.

Em geral, uma equipe de desenvolvimento de software é composta por papeis como: gerente

de projeto, engenheiro de requisitos, programador, dentre outros. Além do conhecimento técnico,

alguns desses papeis demandam habilidades mais ligadas ao relacionamento intra e interpessoal

(Acuña, 2006). Por exemplo, um engenheiro de requisitos precisa ter, dentre outras coisas, o

conhecimento da área de negócio para o qual o software será destinado, além de uma boa

capacidade de comunicação. A fim de que seja criado um software de qualidade, é muito

importante compreender os desejos e necessidades de seus usuários. Assim, é comum que

engenheiros de requisitos tenham formações em áreas como a Psicologia e a Sociologia.

Os principais benefícios de uma equipe composta por indivíduos com diferentes formações e

habilidades são: o estímulo à geração de ideias, ampliação do conhecimento sobre uma área,

expansão das fronteiras organizacionais e diminuição do ciclo de vida na concepção de novos

produtos (Denison, 1996). Segundo Holland (2000), uma equipe multidisciplinar é um grupo de

pessoas que aplica diferentes habilidades, com um alto grau de interdependência, para assegurar

a efetiva entrega de um objetivo organizacional comum. Assim, diferentemente de um simples

grupo de profissionais que trabalham juntos em prol de um objetivo comum, o conceito de

equipes multidisciplinares está diretamente ligado à variedade de habilidades e formações de

seus integrantes, além da interdependência entre suas atividades.

Segundo Denison (1996), equipes multidisciplinares costumam gerar grandes expectativas

quanto ao seu desempenho. Por isso, elas têm sido tema de estudo de pesquisadores e

profissionais de diversas áreas do conhecimento como a Administração e a Psicologia. A maioria

dos estudos sobre equipes multidisciplinares está relacionada à identificação dos fatores que
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interferem diretamente em seu desempenho, assim como os problemas e dificuldades que

emergem durante a realização de suas atividades.

Em um de seus trabalhos, Denison (1996) identificou a necessidade de definir um framework

teórico para equipes multidisciplinares e para isso, realizou um rigoroso estudo utilizando a

abordagem de pesquisa Grounded Theory (Glasser, 1967). Embora a condução do estudo tenha

sido precisa e coerente, há um problema quando à generalidade de seus resultados, já que toda a

coleta de dados se deu em uma única organização. Essa universalidade dos dados é uma

premissa fundamental, já que por definição, um framework tende a ser algo genérico.

A fim de preencher a lacuna deixada pelo estudo de Denison (1996), Holland (2000)

conduziu um estudo com o objetivo de mapear os fatores que influenciam a efetividade de

equipes multidisciplinares, criando um framework teórico sobre o tema. Os diversos

componentes que vieram a integrar o framework proposto foram definidos a partir do modelo

heurístico proposto por Cohen (1997). A Figura 3.1 a seguir, ilustra o modelo citado.

Figura 3.1. Fatores relacionados à efetividade de equipes multidisciplinares.

Assim, tomando como base o trabalho de Cohen (1997) e uma extensa bibliografia sobre a

forma de trabalho e os obstáculos enfrentados por equipes multidisciplinares, a autora conduziu

seu estudo. Este trabalho alcançou o seu objetivo em definir os fatores críticos que influenciam o

desempenho de equipes multidisciplinares. Esses fatores podem ser obervados no Quadro 3.1.
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Modelagem da Tarefa Processos Internos

Autonomia da equipe
Processo de integração formal e flexível
Foco no cliente
Atividades desafiadoras

Abranger objetivos da equipe
Habilidades e visão do líder de equipe
Comunicação frequente e genuína
Resolução criativa de problemas
Compartilhamento e uso de informações incertas
Conflito construtivo

Composição da Equipe Processos Externos
Correta composição funcional
Definição de um líder da equipe
Papeis e responsabilidades bem definidos
“Idade” da equipe

Gerenciamento das Fronteiras

Contexto Organizacional Traços Psicossociais da Equipe

Missão clara da alta gerência
Alinhamento estratégico entre funções
Comprometimento da alta gerência
Clima favorável para equipe
Poder do líder do projeto
Recursos/tempo
Treinamento da equipe
Responsabilidade baseada na equipe
Recompensas baseadas na equipe
Posicionamento (espaço físico) da equipe
Mecanismos para coordenação de atividades
Aprendizado entre equipes

Respeito e confiança mútua
Flexibilidade e abertura a mudanças
Coesão da equipe

Quadro 3.1. Fatores críticos de sucesso para equipes multidisciplinares.

Os fatores relacionados ao desempenho de equipes multidisciplinares, apresentados no

quadro acima, serão explicados com mais detalhes na próxima seção.

3.2. Fatores relacionados ao desempenho de equipes

multidisciplinares

A principal motivação de se conduzir um projeto com equipes multidisciplinares é a análise

de um fenômeno ou um objeto sob diferentes perspectivas. Além disso, a rede de

relacionamentos que cada um dos integrantes possui acaba por aumentar consideravelmente a

geração de novas ideias e a obtenção de informações a respeito do mercado e de suas tendências.

Esse diferencial é crítico para o sucesso de produtos globalmente competitivos (Denison, 1996;

Holland, 2000). Entretanto, o uso de equipes multidisciplinares pode oferecer também desafios,

relacionados principalmente ao aumento dos custos, à queda na coesão da equipe e ao aumento

do stress sentido (Keller, 2001).
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Segundo Denison (1996), os principais estudos acerca de equipes multidisciplinares devem

estar ligados às variáveis que influenciam seu desempenho e a forma como a informação é

trocada. Assim, baseado nos resultados obtidos por Denison (1996) e Holland (2000) é possível

destacar os principais fatores ligados ao desempenho de equipes multidisciplinares:

Contexto Organizacional

O contexto organizacional em que equipes multidisciplinares estão inseridas costuma ser

mais complexo que os convencionais. É preciso oferecer a uma equipe multidisciplinar, um

ambiente que aumente a eficiência da comunicação, devido a uma constante negociação em

torno das responsabilidades e interdependências dos membros da equipe. Dessa forma, uma série

de ações pode ser tomada a fim de elevar a comunicação da equipe. São algumas delas:

capacitação do líder da equipe, realização de treinamentos, alinhamento das funções com a

estratégia da organização, participação da equipe em todo o processo de produção, dentre outros.

Composição da Equipe

Na composição de uma equipe multidisciplinar, a maneira como os integrantes são

selecionados e os critérios utilizados para isso, são de grande relevância. Embora não haja um

consenso quando à formação ideal de uma equipe multidisciplinar, vários estudos evidenciam a

necessidade de considerar, além de fatores técnicos, as características comportamentais dos

integrantes de uma equipe. Segundo Acuña (2006), a partir de alguns traços da personalidade de

um indivíduo, é possível prever que papeis são os mais adequados para ele, dentro de uma

equipe de desenvolvimento de software.

Definição das Atividades

A forma como as tarefas são definidas e alocadas para os integrantes de uma equipe

multidisciplinar são de grande relevância para o seu desempenho. Cada tarefa deve ser definida

de forma que a equipe se sinta motivada e desafiada. Além disso, ao mesmo tempo em que as

tarefas devem ter um foco nas necessidades dos clientes, é necessário que haja uma flexibilidade,

a fim de favorecer a criatividade e, consequentemente, a geração de ideias por parte dos

integrantes da equipe.
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Processo Interno

Organizações que se utilizam de equipes multidisciplinares para a criação de seus produtos

devem possuir um processo interno de desenvolvimento adaptado às necessidades desse tipo de

equipe. É preciso que o processo de desenvolvimento favoreça a disseminação do conhecimento,

maximizando assim a troca de experiência e esclarecendo para todos os integrantes da equipe, os

objetivos globais da organização. É necessário também que ele ofereça um grau de flexibilidade

que permita que soluções criativas sejam apresentadas. Por fim, o processo deve favorecer a

comunicação entre os membros da equipe sem, contudo deixar de favorecer a criação de redes de

relacionamento externas à organização.

Traços Psicossociais do Grupo

Quando se integra em uma equipe indivíduos de diferentes áreas do conhecimento, além

buscar a formação ideal quanto as suas capacidades, é necessário considerar fatores relacionados

aos relacionamentos interpessoais criados. Assim, é preciso observar a coesão da equipe, através

de fatores como colaboração, respeito e confiança mútua, além da capacidade de aprendizado e

de adaptação a mudanças, por exemplo.

3.3. Comunicação em equipes multidisciplinares

Inúmeras pesquisas têm sido realizadas a fim de investigar a coordenação e comunicação de

equipes. Panjer (2008) apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa conduzida para

identificar conceitos relacionados ao desenvolvimento distribuído de software, em particular, os

relacionados à coordenação das atividades. Em de Souza (2007) é apresentada uma ferramenta

chamada Ariadne, que identifica dependências técnicas e sociais entre integrantes de uma equipe

de desenvolvimento colaborativo de softwares de larga escala. A ferramenta é resultado de

observação de diversos estudos empíricos realizados sobre o tema e acabou por motivar a

realização de estudos subsequentes.

Dando continuidade à pesquisa sobre o tema, Al-Ani (2008) apresenta um estudo

exploratório em torno de três ferramentas de apoio à coordenação de projetos de software

desenvolvidos de forma distribuída. Além da própria ferramenta Ariadne citada anteriormente,
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os outros softwares estudados foram: Workspace Activity Viewer e World View. Os critérios

definidos para a análise comparativa realizada sobre as ferramentas foram baseados no processo

de design centrado no usuário utilizado em seu desenvolvimento (Preece, 2005). Embora este

trabalho aponte para a relevância dos fatores humanos no desenvolvimento de produtos de

software, seu escopo se limita a equipes de desenvolvimento de software separadas

geograficamente. Além disso, os desafios enfrentados por essas equipes são diferentes dos que

equipes multidisciplinares costumam se deparar.

Em Keller (2001) é analisado como a diversidade de funções e a comunicação influenciam

no desempenho de equipes e dos projetos que se utilizam de equipes multidisciplinares. No

trabalho, o autor analisa algumas hipóteses através do paradigma quantitativo de pesquisa. Essas

hipóteses são apresentadas no Quadro 3.2.

Hipótese Descrição

1

• A diversidade funcional tem um efeito positivo indireto, através da
comunicação externa, na qualidade técnica.

• A diversidade funcional tem um efeito positivo indireto, através da
comunicação externa, no desempenho do cronograma planejado.

• A diversidade funcional tem um efeito positivo indireto, através da
comunicação externa, no desempenho dos custos planejados.

• A diversidade funcional tem um efeito negativo indireto, através da
comunicação externa, na coesão da equipe.

2

• A diversidade funcional tem um efeito negativo indireto, através da
comunicação interna, na qualidade técnica.

• A diversidade funcional tem um efeito negativo indireto, através da
comunicação interna, no desempenho do cronograma planejado.

• A diversidade funcional tem um efeito negativo indireto, através da
comunicação interna, no desempenho dos custos planejados.

• A diversidade funcional tem um efeito negativo indireto, através da
comunicação interna, na coesão da equipe.

3 • A diversidade funcional tem um efeito negativo indireto, através do stress
com o trabalho, na coesão da equipe.

Quadro 3.2. Hipóteses levantadas por Keller (2001).
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Os resultados deste estudo dão evidências que equipes multidisciplinares são capazes de

desenvolver produtos de melhor qualidade técnica, com bons desempenhos de cronograma e

orçamento. Esses resultados são favorecidos pelo crescimento da comunicação externa à equipe,

já que os membros possuem diferentes backgrounds. Embora apresente resultados importantes,

ainda é necessário realizar estudos qualitativos complementares que apontem os reais motivos de

alguns fatos descobertos pela pesquisa. Esses estudos subsequentes devem ser acompanhados de

uma definição mais precisa do grupo estudado, a fim de trazer resultados mais práticos.

Ainda seguindo essa linha de pesquisa em comunicação, Domino (2003) realizou um estudo

acerca dos conflitos gerados no desenvolvimento colaborativo de software. Sua principal

contribuição foi a definição de um modelo que classifica os integrantes de uma equipe quanto à

sua maneira de reagir diante de uma situação de conflito. A Figura 3.2 ilustra o modelo proposto.

Figura 3.2. Modelo de classificação de indivíduos quanto à reação diante de conflitos.

O modelo apresenta um gráfico de duas dimensões, que classifica os indivíduos participantes

de situações de conflito quanto à preocupação que têm para com outros e para consigo mesmo.

Essas duas dimensões influenciam diretamente a forma como uma pessoa se posiciona em uma

situação de conflito. Assim, um indivíduo submisso costuma preocupar-se com as opiniões de
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outros, sem valorizar sua opinião. Assim, diante de uma situação de conflito, ele costuma ficar

acuado, aceitando as opiniões do outro participante do conflito.

É possível considerar ainda como resultado desse estudo, a confirmação de que as

características pessoais de cada indivíduo influenciam diretamente na forma como situações de

conflito são resolvidas. Em um conflito entre um dominador e um submisso, por exemplo, as

opiniões do primeiro sempre prevalecerão. Com isso, perdem-se os benefícios de um conflito

construtivo, capaz de gerar novas ideias e soluções.

Há ainda alguns trabalhos que analisam a interação em equipes multidisciplinares, através da

forma como seus membros se comunicam. Em Wynn (1995), a autora estuda, utilizando a

técnica de análise do discurso, as convenções de conversação que são criadas durante o diálogo

de indivíduos de diferentes formações. Esse trabalho traz resultados interessantes, que indicam

que fatores como a estrutura organizacional influenciam no diálogo em equipes

multidisciplinares, por exemplo. Ainda assim, são necessários estudos mais específicos, a fim

identificar os fatores que podem ser controlados, a fim de tornar a comunicação mais eficiente.

3.4. Perfis de Personalidade X Perfis Técnicos

No recrutamento de pessoas para a formação de uma equipe de desenvolvimento de um jogo,

dois fatores são essenciais para a seleção de cada individuo: seu perfil técnico e seu perfil

pessoal (personalidade). O perfil técnico de um indivíduo pode ser mais facilmente avaliado,

desde que a função que será preenchida esteja bem descrita. Ou seja, caso os requisitos

necessários para uma dada função estejam corretamente descritos. Além disso, uma única pessoa

pode possuir um perfil técnico adequado para diversas funções dentro de uma equipe, cabendo a

suas características pessoais determinar o seu papel.

A escolha de um indivíduo que possa desempenhar adequadamente um papel dentro de uma

equipe envolve também dimensões não técnicas. Isso se confirma em projetos de

desenvolvimento de jogos, onde os esforços na fase de produção originam algumas das mais

excitantes e árduas atividades. A pressão gerada durante essa fase pode explicitar algumas

características de personalidade de cada integrante, incompatíveis com o trabalho em equipe. Em

situações como essa é comum que ocorram conflitos. Assim, é de grande importância que a
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personalidade dos membros seja observada, quando se está inserindo-os em um ambiente de

equipe (Flynt, 2005).

Além dos principais papeis de uma equipe de jogos, descritos anteriormente, é possível

definir também uma taxonomia dos indivíduos quanto ao seu comportamento dentro da equipe.

Segundo Yourdon (1999), existem oito tipos de perfis comportamentais diferentes e

complementares, que podem estar presentes em uma equipe de projeto. Esses perfis foram

definidos primeiramente por Belbin (1993), quando estudou a relação entre o comportamento

dos membros de uma equipe e os papeis assumidos por eles. A definição desses perfis leva em

consideração a forma como os indivíduos lidam com suas tarefas e como eles atuam em grupo,

dentre outras coisas. Os oito perfis comportamentais são:

• Presidente: Tem uma clara percepção das habilidades e personalidade de cada membro

da equipe. Atua de forma a integrar todos os membros da equipe, a fim de obter o que

cada indivíduo pode oferecer de melhor.

• Influenciador: Tende a ser uma grande figura dentro da equipe, normalmente como um

líder. É capaz de fazer com que as opiniões e discussões do grupo convirjam para o que

ele acredita ser correto.

• Cultivador: Costuma desafiar os outros membros da equipe, estimulando a geração de

ideias. Embora seja visto com desconfiança em algumas situações, costuma ajudar muito

na resolução de problemas.

• Avaliador: É capaz de prover uma análise crítica e detalhada do projeto como um todo.

Costuma oferecer críticas construtivas a respeito das tecnologias utilizadas no projeto,

das ideias geradas, dentre outros.

• Trabalhador de empresa: Trabalha de acordo com os procedimentos estabelecidos pela

organização. Segue à risca o planejamento feito para as atividades.
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• Trabalhador de Equipe: Trabalha para manter a equipe coesa em torno do objetivo

comum. Muitas vezes, seu principal objetivo é criar uma boa relação com todos os

integrantes da equipe, ficando sempre à disposição deles.

• Investigador de Recursos: Possui uma boa rede de relações, externa à equipe. Costuma

ser um bom pesquisador de novas soluções que a equipe necessita para seguir adiante

com o projeto.

• Finalizador: Tem um grande senso de responsabilidade e é capaz de trabalhar sob

pressão. Realiza suas atividades dentro do prazo.

Em geral, a definição dos papeis assumidos dentro de uma equipe está relacionada às

características técnicas e comportamentais de cada indivíduo. Assim, um membro de uma equipe

poder ser um programador sênior e ao mesmo tempo, um avaliador. Em outras palavras, embora

não seja determinante, o perfil comportamental do indivíduo pode dar indícios dos papeis que ele

pode desempenhar melhor. Por exemplo, os perfis de presidente e influenciador costumam atuar

em posições de liderança, embora utilizem abordagens diferentes para liderar a equipe.

Outras teorias como o MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) classificam indivíduos quanto

ao seu perfil psicológico. Esse modelo considera quatro diferentes eixos (dicotomias):

extroversão/introversão, sensorial/intuição, racional/emocional, Julgador/Perceptivo (Myers,

2009). Cada perfil psicológico é uma combinação de valores de cada eixo e, assim como no

modelo dos 8 perfis de Belbin (1993), alguns testes e questionários podem ser aplicados, a fim

de enquadrar um individuo em um dos perfis.

Um dos pontos fracos da teoria MBTI é que ela não foca no estudo do comportamento do

indivíduo dentro de grupos de trabalhos, o que acaba dificultando sua aplicação prática. A fim de

suprir essa lacuna, Bales (1991) propôs o Symlog (acrônimo para Sistema de Observação de

Grupos em Níveis Múltiplos) que é direcionado ao estudo do comportamento humano

(personalidade) dentro de grupos de trabalho. Por exemplo, é possível identificar, usando este

modelo, quais personalidades trabalham melhor juntas, a fim de conquistar objetivo de grupo.
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No Symlog, três dimensões são utilizadas para determinar o perfil comportamental de cada

indivíduo. Basicamente, cada perfil assume determinados valores em cada um dos seguintes

eixos (dicotomias): dominador (U) / submisso (D), amigável (P) / não amigável (N) e aceitação

de autoridade (F) / orientação à tarefa (B). Assim, cada um dos perfis é definido pela

combinação de valores de um, dois ou três eixos, totalizando 26 diferentes perfis de

personalidade (Bales, 1991). A Figura 3.3 apresenta os eixos que determinam os diferentes perfis

do modelo Symlog.

Figura 3.3. Eixos do modelo Symlog.

Os modelos aqui citados buscam classificar indivíduos a partir de alguns traços de

personalidade, a fim de definir a composição mais eficiente de uma equipe. Mesmo assim,

independente do modelo teórico adotado ou do conhecimento tácito utilizado, uma organização

deve considerar as características técnicas e pessoais de cada indivíduo, a fim de formar uma

equipe coesa e homogênea. É importante que diversos perfis de personalidade estejam presentes

em equilíbrio, a fim de evitar conflitos gerados. Entretanto, vale salientar que nem sempre é

possível classificar um individuo de forma conclusiva, pois eles podem possuir características de

mais de um dos perfis de um dado modelo.

3.5. Considerações Finais

Este capítulo apresentou diversos trabalhos de relacionados ao estudo de equipes

multidisciplinares. Esses trabalhos foram realizados por pesquisadores de diferentes áreas do
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conhecimento, evidenciando a relevância e complexidade do tema. Na primeira parte foram

apresentados os trabalhos mais abrangentes que abordam, dentre outras coisas, os fatores ligados

ao sucesso e ao bom desempenho de equipes formadas por indivíduos de diferentes formações.

Além desses trabalhos, este capítulo apresentou também estudos relacionados à comunicação

em equipes multidisciplinares. Por último, é discutida também a relevância de considerar fatores

ligados à personalidade, na formação de uma equipe de sucesso. Os estudos apresentados nesta

parte indicam a relevância da investigação dos fatores pessoais e sociais, quando se está

realizando um estudo acerca do tema “equipes multidisciplinares”.

Os diversos trabalhos apresentados neste capítulo contribuíram fortemente para o

delineamento do escopo da pesquisa realizada nesta dissertação. Todos eles abordam, sob algum

aspecto, a resolução de problemas e o aumento do desempenho de equipes multidisciplinares.

Desta forma, as referências aqui apresentadas serviram de fonte para uma série de reflexões que

culminaram na definição das questões a serem respondidas por essa pesquisa, bem como a forma

como ela foi conduzida. No próximo capítulo serão apresentados os detalhes referentes às

questões e os métodos de pesquisa utilizados.
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4. A Metodologia de Pesquisa

Este capítulo apresenta os aspectos ligados à metodologia de pesquisa utilizada neste estudo.

Nele serão detalhadas as etapas que compõem o processo de pesquisa utilizado, as questões de

pesquisa levantadas, assim como os métodos utilizados na investigação de suas respostas.
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4.1. Introdução

A pesquisa qualitativa surgiu da necessidade de analisar fenômenos sobre uma óptica mais

questionadora, baseada no contexto social em que um evento ocorre. Pesquisadores qualitativos,

oriundos principalmente das áreas de estudos humanos e sociais, consideram que a realidade

social de um fenômeno é sustentada por seus atores (Cruz Neto, 2008). Assim, o objetivo da

pesquisa qualitativa não é construir uma teoria universal sobre um dado evento ou fenômeno. Ao

invés disso, um fenômeno é estudado dentro do contexto social em que ocorre, criando assim

“microrresultados”, válidos apenas para os grupos de pessoas ou ambientes semelhantes aos

estudados (Myers, 1997). Em resumo, os métodos de pesquisa qualitativa se mostram adequados

à investigação de práticas culturais de uma comunidade particular (Easterbrook, 2007).

A abordagem de pesquisa qualitativa é uma forma de investigar os objetos de estudo com

foco mais interpretativo e livre de adequações deste objeto ao método científico. Além disso, ela

é a mais indicada quando o que se deseja encontrar no campo em estudo não foi definido, antes

de sua exploração propriamente dita. Ou seja, na pesquisa qualitativa o pesquisador não vai a

campo para comprovar ou refutar um conjunto de hipóteses previamente selecionadas, e sim para

construir um conhecimento baseado nele (Flick, 2004). É bem verdade que, na pesquisa

qualitativa, o pesquisador possui um conjunto de conceitos preliminares, porém ele vai ao campo

de pesquisa com uma visão mais abrangente, buscando extrair conhecimento do objeto em

estudo. Essa postura de suspender as hipóteses pré-concebidas sobre o fenômeno em estudo

antes do acesso ao campo é chamada de Princípio da Abertura (Flick, 2004; Cruz Neto, 2008).

É importante salientar que as abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa não são

mutuamente excludentes. Ao invés disso, elas são complementares e podem ser utilizadas em

conjunto a fim de estudar um determinado fenômeno e posteriormente, confirmar as teorias

geradas a partir do estudo, por exemplo. Ainda sim, o pesquisador deve estar ciente das

diferentes fases que compõem os processos de pesquisa quantitativa e qualitativa. O primeiro se

dá geralmente de forma linear, com as atividades realizadas em sequência. Já o processo circular

é característico das pesquisas qualitativas (Flick, 2004). A Figura 4.1 ilustra os processos de

pesquisa linear e circular.
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Figura 4.1. Processos de linear e circular de pesquisa.

O processo circular de pesquisa, característico da abordagem qualitativa de pesquisa, baseia-

se principalmente em ciclos de coleta de dados, análise e definição da amostra. Nesse tipo de

processo, o pesquisador define um conjunto de suposições preliminares e vai a campo, a fim de

coletar e analisar os dados. A partir dessa análise dos dados é que é definida a amostragem a ser

analisada no próximo ciclo. Esses ciclos se repetem até que haja uma saturação teórica. Ou seja,

quando os dados coletados começam a se estabilizar e passam a não oferecer nada de novo ao

pesquisador. Ao fim, a partir dos dados coletados e analisados, o pesquisador extrai o

conhecimento gerado, como resultado do estudo (Cruz Neto, 2008).

O processo circular de pesquisa descreve bem a metodologia de pesquisa qualitativa

Grounded Theory, que será utilizada nesse trabalho. A Grounded Theory tem como principal

característica a geração de conhecimento a partir dos dados (fundamentada em dados). O

objetivo central de Glasser (1967), idealizador do Grounded Theory, era a definição de uma

metodologia de pesquisa que tivesse a característica de analisar o campo de forma aberta e sem

pré-concepções – característica da pesquisa qualitativa – mas que fosse capaz de gerar resultados

bem fundamentados. Em outras palavras, era necessária a definição de uma abordagem

qualitativa que fosse capaz de desenvolver teorias “descobertas” durante o estudo de campo, sem

deixar de oferecer o suporte à legitimação dos resultados coletados (Strauss, 1998). A definição

dessa abordagem qualitativa baseada em dados deu uma maior credibilidade às pesquisas

realizadas através de métodos qualitativos.

É importante observar que o modelo de processo de pesquisa Grounded Theory, influencia

todas as etapas do processo de pesquisa, desde o viés sob o qual os dados são coletados, até a
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forma como eles são analisados. Mesmo assim, muitos autores desconsideram sua influência nas

fases da abordagem circular e sistemática (Myers, 1997), utilizando a Grounded Theory apenas

como forma de analisar qualitativamente os dados, devido a sua forma de codificação indutiva

(Myers, 1997; Cruz Neto, 2008).

4.2. O Processo de Pesquisa Utilizado

Baseado na metodologia qualitativa Grounded Theory e no modelo circular de pesquisa

apresentados, o processo de pesquisa utilizado nesse estudo é composto por etapas distintas,

caracterizadas pelas diferentes atividades realizadas. A Figura 4.2 a seguir ilustra as atividades

do processo de pesquisa utilizado.

Figura 4.2. Processo de pesquisa utilizado.

Baseado no modelo apresentado é possível descrever as atividades como (Flick, 2004):

• (Re) Formulação das questões de pesquisa: a elaboração de questões de pesquisa é

uma etapa central no processo e pode determinar o sucesso de uma pesquisa

qualitativa. As questões globais de pesquisa são responsáveis por indicar o caminho
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pelo qual a pesquisa deve seguir. Assim, antes de realizar o estudo de campo

propriamente dito, foram definidas duas questões centrais de pesquisa na seção 4.3, a

fim de guiar o estudo sobre equipes multidisciplinares em projetos de jogos. Essas

questões foram revistas e adaptadas a cada ciclo, a fim de adequá-las cada vez mais

ao evento estudado.

• Seleção do grupo a ser estudado: a pesquisa qualitativa não se baseia na definição

de amostras representativas como em abordagens quantitativas. Ainda sim, cabe ao

pesquisador definir quais grupos serão investigados, considerando o ambiente e os

fenômenos que serão estudados. Dessa forma, foram selecionados como objeto de

estudo, o ambiente e os profissionais de empresas de desenvolvimento de jogos

situadas em Recife, no Estado de Pernambuco.

• Coleta dos dados: nesta etapa o pesquisador vai ao campo, a fim de investigar o

objeto de estudo, através dos métodos selecionados. Nesse momento, o pesquisador

se insere dentro do grupo a ser estudado, porém mantendo um certo grau de

neutralidade. A fim de observar o objeto de estudo sob diferentes pontos de vista, três

métodos de coleta de dados foram utilizados nesse estudo: observação participante,

entrevista semiestruturada e grupo focal. É importante observar que o insumo para a

pesquisa qualitativa são dados em formato textual, sendo fundamental o papel da

linguagem natural, com suas características e suas nuances. Assim, após coletados,

esses dados passam por um processo de transcrição, antes de serem analisados. Mais

detalhes sobre os métodos utilizados serão fornecidos na seção 4.5.

• Análise dos dados: nesta etapa, antes da análise propriamente dita, os dados textuais

oriundos da etapa anterior são categorizados, utilizando o background do pesquisador

em relação ao domínio do fenômeno estudado. Essa categorização visa organizar os

dados de forma a facilitar o processo de extração do conhecimento, por parte do

pesquisador. Para auxiliar esse processo, uma ferramenta de suporte a pesquisas

qualitativas foi utilizada neste trabalho. O NVivo1 permite que o pesquisador

categorize e realize elaboradas consultas sobre os dados coletados (QSR

International, 2007).

1 http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx
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• Formulação das Descobertas: caso o pesquisador julgue que a saturação teórica

tenha sido alcançada, isto é, quando as informações coletadas em campo passam a

não acrescentar nada de novo ao estudo, é hora de formular as descobertas. Nessa

fase são gerados os resultados diretos do estudo realizado, a partir da interpretação

dos dados coletados.

Nessa seção foram apresentadas as etapas do processo de pesquisa utilizado neste trabalho.

Nas próximas seções serão apresentados com uma maior profundidade, aspectos relacionados às

questões de pesquisa e os métodos utilizados para a coleta dos dados.

4.3. As Questões de Pesquisa

Como discutido em seções anteriores, a elaboração das corretas questões é uma etapa central

e pode determinar o sucesso de uma pesquisa. Nesse contexto, as questões de pesquisa são

responsáveis por indicar o caminho pelo qual a pesquisa deve ser conduzida. Dessa forma, o

pesquisador deve elaborar questões que sejam completas e sucintas, baseadas no seu background

e no contexto social em que está inserido (Flick, 2004).

A fim de estimular a geração de ideias na definição das questões de pesquisa, foi utilizando

um método chamado de Mapa Mental (do inglês Mind Mapping). Os mapas mentais buscam

mapear todo o conhecimento de um individuo ou de um grupo relacionado a um tema escolhido.

A construção deste tipo de diagrama é feita através de poucos passos. Primeiro é definido um

tema central, a partir do qual diversos subtemas estarão associados. Em seguida, para cada

subtema que surgir, um novo ramo é criado a partir do tema principal. Por fim, esses subtemas

são detalhados cada vez mais, em processo recursivo, até que nenhum conceito novo possa ser

adicionado. Em outras palavras, cada ramo é detalhado, gerando uma hierarquia de conceitos até

as folhas (Mycoted, 2007).

Assim, a partir do estudo dos trabalhos selecionados durante a pesquisa bibliográfica, além

da própria experiência do autor e de seus orientadores, foi definido um mapa mental relacionado

ao tema “Equipes Multidisciplinares de Jogos”, que é o problema central investigado por esta

dissertação. A Figura 4.3 ilustra o mapa mental criado.
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Figura 4.3. Mapa mental sobre equipes multidisciplinares de jogos.
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Na parte esquerda do mapa há um ramo denominado “Perfis”, onde é possível observar as

duas dimensões que determinam a composição de uma equipe de jogos: as habilidades técnicas e

as características de personalidade de cada indivíduo. Do contrário há um ramo que trata das

expectativas que são normalmente depositadas sobre equipes de jogos: diminuição do tempo de

desenvolvimento e dos custos, além do aumento na geração de ideias e na qualidade dos

produtos gerados.

Ainda do lado direito do mapa são apresentados os fatores que influenciam diretamente no

desempenho de equipes multidisciplinares de jogos. Por fim, há um destaque especial para a

comunicação, que possui um ramo destacando os principais aspectos relacionados à

comunicação interna e externa à equipe de desenvolvimento de um jogo. A partir de uma análise

crítica dos conceitos apresentados no mapa mental, as seguintes questões de pesquisa foram

definidas para guiar o estudo empírico:

Q1. Quais são as características de equipes multidisciplinares de jogos, em relação à

sua composição?

Q2. Quais são as características da comunicação entre os membros de uma equipe

multidisciplinar de jogos?

Embora as questões globais de pesquisa sirvam para nortear a pesquisa a ser realizada, é

necessário que haja um refinamento destas questões, a fim de que se tornem mais viáveis de

serem respondidas, considerando as limitações impostas pelos métodos utilizados e o contexto

estudado. Em outras palavras, o refinamento das questões de pesquisa se mostra necessário

devido à necessidade de alinhar os objetivos da pesquisa aos interesses práticos do pesquisador e

ao contexto que será estudado (Flick, 2004; Easterbrook, 2007).

A pesquisa realizada neste trabalho se deu através de um estudo empírico junto a empresas

de jogos de pequeno porte, sediadas no Estado de Pernambuco. Essas empresas costumam

desenvolver jogos curtos e casuais, contando com um baixo orçamento e uma equipe de

desenvolvimento pequena, composta por cerca de 10 membros. Dessa forma, é necessário

alinhar as questões de pesquisa ao contexto social em que estão inseridas essas empresas, assim
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como a sua magnitude. Finalmente, a partir das duas questões globais apresentadas, foram

derivadas questões mais específicas, apresentadas no Quadro 4.1 a seguir.

Questões Globais Questões Específicas
Q1.1. Quais perfis (técnicos) costumam integrar uma

equipe de desenvolvimento de jogos em empresas de

pequeno porte?

Q1. Quais são as características de

equipes multidisciplinares de jogos,

em relação à sua composição? Q1.2. Qual é a estrutura hierárquica de uma equipe de

desenvolvimento de jogos de pequeno porte?

Q2.1. Como o tamanho de uma equipe de jogos

influencia na comunicação entre seus membros?

Q2.2. A comunicação entre equipes multidisciplinares

em projetos de jogos é suportada por processos e

atividades bem definidos?

Q2.3. Quais conflitos e dificuldades costumam ocorrer

na comunicação entre os membros de uma equipe de

desenvolvimento de jogos de pequeno porte?

Q2. Quais são as características da

comunicação entre os membros de

uma equipe multidisciplinar de

jogos?

Q2.4. Quais os fatores que influenciam o sucesso da

comunicação em equipes de jogos?

Quadro 4.1. Questões de pesquisa.

Após definidas as questões de pesquisa foi iniciado o estudo de campo propriamente dito.

Durante a pesquisa, diversos métodos de coleta de dados foram utilizados, a fim de encontrar

respostas para as questões definidas. Na próxima seção, os métodos utilizados serão explicados

em detalhes.

4.4. Métodos de Coleta de Dados

O principal objetivo deste trabalho é investigar as práticas e características envolvidas no

desenvolvimento de projetos de jogos com equipes multidisciplinares. Dessa forma, é importante

a utilização de métodos de pesquisa que permitam a imersão do pesquisador, analisando os fatos

de forma mais participativa (Easterbrook, 2007). O estudo realizado neste trabalho foi conduzido
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através de três métodos de coletada de dados, são eles: observação participante, entrevista

semiestruturada e grupo focal.

Segundo Denzin (1989), a observação participante pode ser definida como uma estratégia de

estudo do campo que combina: análise de documentos, entrevistas, participação e observação de

eventos. Em outras palavras, o método consiste no fato do pesquisador mergulhar de cabeça no

campo e observá-lo através de uma perspectiva de membro do grupo estudado, influenciando-o

deliberadamente. O principal interesse do pesquisador em uma observação participante é a

realização de um estudo de caso, analisando as interações humanas e estabelecendo relações de

membro (Flick, 2004).

Mesmo sendo bem definido, o método de observação participante tem limitações quanto ao

seu objetivo de observar o campo de estudo a partir de uma perspectiva de membro. Por ser

normalmente conduzido por um único pesquisador, perdem-se os benefícios de uma análise rica,

que agregue diversos pontos de vista. Além disso, é comum haver certa dificuldade na

delimitação dos eventos observáveis. E mesmo após terem sido definidos, alguns desses eventos

são de difícil observação, por ocorrem esporadicamente (Flick, 2004).

A fim de aumentar a credibilidade dos dados coletados com a observação participante, dois

outros métodos foram utilizados: entrevista semiestruturada e grupo focal. As entrevistas

semiestruturadas se caracterizam por serem planejadas de forma relativamente aberta, permitindo

que o entrevistado expresse sua opinião sem a padronização empregada por abordagens mais

estruturadas, como em questionários. Já os grupos focais se caracterizam por sessões de

interação entre um grupo de especialistas no tema estudado, a fim de produzir dados que

dificilmente estariam acessíveis sem essa interação explícita do grupo (Flick, 2004).

A estratégia de coleta de dados resultante da combinação de diferentes métodos é conhecida

como Triangulação de Perspectivas. Essa triangulação permite que os dados sejam analisados

sob diferentes pontos de vista, aumentando sua credibilidade no papel de descrever o fenômeno

estudado. A Figura 4.4 ilustra a triangulação de perspectivas que foi utilizada no estudo

(Easterbrook, 2007).
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Figura 4.4. Triangulação de Perspectivas.

A próxima seção traz detalhes sobre a forma como os dados coletados foram analisados, a

fim de gerar os resultados deste trabalho.

4.5. Análise dos Dados

Conforme discutido na seção 4.2, materiais textuais servem de base para as abordagens

qualitativas de pesquisa, como a Grounded Theory. Dessa forma, todos os dados coletados pelos

diferentes métodos são convertidos em texto através do processo de transcrição. Todavia,

métodos qualitativos como observação participante e entrevista semiestruturada costumam

produzir um enorme volume de dados, cabendo ao pesquisador organizar esses dados em

categorias, antes de realizar a análise propriamente dita dos dados coletados (Flick, 2004; Cruz

Neto, 2008).

A fim de organizar os dados coletados foi utilizada a abordagem de codificação, comumente

composta por três etapas: codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. A

codificação aberta é a atribuição de conceitos e categorias para o fenômeno de interesse, onde

esses conceitos significam ideias que emergem dos textos. Dessa forma, a codificação aberta

começa com a decomposição dos dados textuais em unidades de análise menores, como

sentenças e parágrafos. A codificação axial vai além da definição de categorias e conceitos. Seu

objetivo é identificar relacionamentos entre as categorias definidas na codificação aberta. Por

fim, a codificação seletiva é o passo final do processo de codificação, tendo o objetivo de refinar

as categorias criadas, gerando a teoria final (Strauss, 1998; Cruz Neto, 2008).
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Segundo Strauss (1998), um estudo qualitativo pode ser finalizado apenas com a codificação

aberta quando seu objetivo é apenas identificar e estruturar conceitos sobre um determinado

assunto. Assim, devido ao caráter exploratório dessa pesquisa, que tem como principal objetivo a

identificação de alguns aspectos ligados a equipes de jogos, apenas a codificação aberta foi

utilizada. Além disso, a limitação imposta pelo cronograma estabelecido para a realização desta

pesquisa inviabilizou uma reflexão mais refinada e exaustiva sobre os dados coletados.

As tarefas de codificação, categorização e análise são bastante demoradas e complexas de

serem conduzidas dentro do processo de pesquisa. Para apoiar a realização de pesquisas

qualitativas, ferramentas computacionais são utilizadas a fim de aumentar a eficiência na

execução dessas atividades. Uma dessas ferramentas é o NVivo, que foi criada para auxiliar

pesquisadores nas diversas etapas de uma pesquisa qualitativa (QSR International, 2007). A

Figura 4.5 apresenta a tela principal do NVivo.

Figura 4.5. Tela principal do NVivo.
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Na ferramenta é possível inserir documentos textuais que representam transcrições de

entrevistas, relatórios de observação, etc. A partir desses dados são criadas categorias associadas

às unidades de análise, presentes nos diferentes materiais textuais utilizados. Ou seja, analisando

os diversos textos presentes na ferramenta, o pesquisador pode criar categorias e inserir partes

dos textos, nessas categorias. Essas unidades de texto acabam se tornando exemplos que podem

ser utilizados para confirmar o significado daquela categoria. Essas categorias também podem

ser organizadas em uma hierarquia, facilitando ainda mais a sua análise (Cruz Neto, 2008).

A fim de apoiar o processo de pesquisa realizado nesse trabalho, a ferramenta NVivo foi

utilizada no auxilio às etapas de transcrição, codificação e análise dos dados coletados. Sua

escolha foi influenciada pelos recursos oferecidos, coerentemente ajustados às características e

necessidades de uma pesquisa qualitativa. É possível, inclusive, considerá-la como a melhor

ferramenta de apoio a pesquisas qualitativas existente no mercado. Além disso, a própria

familiaridade dos autores da pesquisa com a ferramenta foi determinante para a sua escolha.

4.6. Considerações Finais

A pesquisa qualitativa surgiu da necessidade de analisar fenômenos sob uma óptica mais

questionadora, baseada no contexto social em que um evento ocorre. Além disso, os métodos de

pesquisa qualitativa se mostram mais adequados à investigação de práticas culturais de uma

comunidade particular. Neste trabalho, a abordagem qualitativa se mostra apropriado ao estudo

da atuação de equipes multidisciplinares em projetos de desenvolvimento de jogos.

Diferentemente da abordagem quantitativa, na qual o pesquisador normalmente vai a campo

a fim de comprovar ou refutar um conjunto de hipóteses previamente selecionadas, na pesquisa

qualitativa o pesquisador possui uma visão mais questionadora e investigativa, buscando extrair

conhecimento do próprio objeto em estudo. Assim, antes de realizar a pesquisa propriamente

dita, é necessário que o pesquisador defina com precisão as questões que deverão ser respondidas

durante o estudo.

A fim de encontrar respostas para as questões de pesquisa levantadas, um conjunto de

métodos de coleta de dados deve ser utilizado. Esses métodos se baseiam principalmente na

observação e na consulta de opiniões dos atores envolvidos no evento estudado. A essa
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composição de métodos de estudo de um mesmo evento é dado o nome de Triangulação de

Perspectivas. Neste trabalho, três métodos complementares de coleta de dados foram utilizados:

observação participante, entrevista semiestruturada e grupo focal. O capítulo seguinte desta

dissertação detalha a forma como esses métodos foram conduzidos no campo e discute os

resultados encontrados no estudo.
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5. Estudo Qualitativo: Investigando

Equipes de Desenvolvimento de Jogos

Este capítulo descreve a condução das diversas abordagens de coleta de dados utilizadas. A partir

da análise e interpretação dos dados coletados através destas abordagens, os resultados deste

estudo foram definidos. Tais resultados serão apresentados, em detalhes, também neste capítulo.
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5.1. Visão Geral do Estudo

O estudo conduzido neste trabalho teve o objetivo de investigar aspectos socioculturais

associados a equipes multidisciplinares de desenvolvimento de jogos e a forma como elas

trabalham em um projeto de criação de um novo jogo. Dessa forma, o paradigma de pesquisa

qualitativo se mostrou mais adequado por possuir um foco mais interpretativo, dando abertura

para que o pesquisador possa “aprender” com o objeto de estudo, sem buscar a validação de

teorias pré-definidas, que talvez sejam mal concebidas ou tendenciosas.

A fim de investigar aspectos ligados principalmente à composição e à comunicação em uma

equipe multidisciplinar de desenvolvimento de jogos, um conjunto de questões de pesquisa foi

definido, conforme apresentado no Quadro 4.1. O objetivo do estudo pode ser resumido na busca

de respostas para essas questões levantadas. Entretanto, é importante observar que uma pesquisa

dessa natureza não busca respostas de caráter universal. Ao invés disso, são definidas

“microteorias” válidas apenas para contextos semelhantes ao que estava presente durante o

estudo (Myers, 1997).

Seguindo o processo de pesquisa conforme apresentado na Figura 4.2, após a definição das

questões a serem investigadas, foi necessário definir qual o grupo a ser estudado e em que

condições o estudo seria conduzido. Nesse caso, foram abordados 19 diferentes profissionais que

atuam em empresas e projetos de desenvolvimento de jogos no Estado de Pernambuco. Esses

projetos são normalmente conduzidos por equipes de pequeno porte, compostas por cerca de 10 a

15 membros cada uma. Na composição dessas equipes, é comum que proporção entre artistas e

programadores esteja em torno de dois artistas para cada programador.

Esse grupo de profissionais foi escolhido por compor uma amostra representativa do

ecossistema de empresas de desenvolvimento de jogos do país, já que Pernambuco se posiciona

entre os três maiores polos de desenvolvimento de jogos do Brasil. Além disso, a acessibilidade

desses profissionais foi outro fator determinante para a sua seleção, seja pela própria

proximidade física ou pelo relacionamento amigável existente entre pesquisadores e pesquisados,

que antecede a realização desse estudo. Assim, os hábitos, o conhecimento e as opiniões de

diferentes profissionais do mercado de jogos foram investigados, através de diferentes métodos.

A forma como a coleta de dados foi conduzida será detalhada a seguir.
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5.1.1. Observação Participante: Analisando o Ambiente de um Projeto

de Jogos

O primeiro método de coleta de dados utilizado neste estudo foi a Observação Participante.

Esse método se caracteriza principalmente pela inserção do pesquisador no próprio campo,

observando-o sob a perspectiva de membro do grupo estudado (Flick, 2004). Com isso, a

observação participante foi utilizada para investigar o cotidiano de um projeto de

desenvolvimento de jogos, observando principalmente a forma como as tarefas eram executadas

por cada membro e o processo de comunicação entre eles.

A observação ocorreu no mês de abril de 2009, durante quatro semanas. Ela se deu em um

projeto de desenvolvimento de jogos educacionais para alunos do ensino médio e fundamental de

escolas públicas do Estado de Pernambuco. Este projeto foi desenvolvido por um consórcio entre

três empresas de jogos locais. Duas delas focadas no desenvolvimento dos jogos propriamente

ditos, enquanto a terceira desenvolvia a infraestrutura necessária para que os alunos pudessem

acessar os jogos online. O produto final é um portal, onde equipes compostas por alunos podem

navegar, encontrando jogos e enigmas. Cada jogo trabalha competências específicas, abordando

assuntos ligados à Matemática, Biologia, Química, etc.

As sessões de observação eram realizadas 3 vezes por semana, com duração de cerca de 120

minutos cada, totalizando mais de 40 horas. A maior dificuldade nas primeiras sessões de

observação foi definir exatamente o que observar. É impossível registrar tudo que está ocorrendo

no ambiente, mas ao longo do tempo, o “filtro” que seleciona as informações que serão anotadas

no diário de campo vai sendo definido. É comum que o pesquisador vá a campo sem que os

objetos e eventos que deseja observar estejam totalmente definidos. Esses “fenômenos

observáveis” vão sendo definidos naturalmente, ao longo do tempo. O Quadro 5.1 a seguir

enumera os principais fenômenos observados durante o processo e que questionamentos foram

responsáveis por sua seleção.
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Fenômeno Questionamentos

Ambiente de trabalho
ü Como fatores do ambiente como organização, barulho e a

localização dos membros influenciam no cotidiano de trabalho?

ü Por quem e como as tarefas são delegadas?

ü Como as tarefas alocadas são executadas?
Alocação e execução

de tarefas
ü Como a equipe colabora na execução das tarefas?

ü Quem pode solicitar mudanças?Solicitação de

Mudanças ü Qual o impacto dessas mudanças no desenvolvimento do projeto?

ü Como as responsabilidades são divididas?
Definição de funções

ü Ocorre um acúmulo de funções por parte de alguns membros?

ü Que tipos de reuniões costumam ocorrer no projeto?
Reuniões

ü Quais os seus participantes?

ü Qual o nível de atuação da gerência sobre o projeto?
Gerência

ü Ocorre divisão de responsabilidades de gerenciamento da equipe?
Quadro 5.1. Fenômenos observáveis.

Além da definição dos fenômenos observáveis, outra dificuldade encontrada foi a própria

aceitação do pesquisador como parte integrante do ambiente estudado. Até que todos os

membros da equipe compreendessem o real papel do pesquisador no ambiente e passassem a agir

de forma mais natural, levou um certo tempo.

A equipe estudada2 era composta por 12 pessoas, divididas entre gerente de projeto, líderes

de game design, arte e programação, além de programadores e artistas gráficos. Logo nas

primeiras sessões foi possível observar como a organização física do ambiente influenciava

diretamente a rotina de trabalho. Ambas as equipes, a responsável pelo desenvolvimento dos

jogos e a responsável pela criação da infraestrutura do portal web, estavam acomodadas em uma

única sala.

2 Embora os funcionários das 3 empresas parceiras estivessem presentes em uma mesma sala, o foco da observação
se manteve exclusivamente na equipe de desenvolvimento dos jogos, por esta ser o real foco do estudo. Além disso,
ao longo do tempo, percebeu-se que o nível de interação entre as duas equipes era mínimo.
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Em relação ao espaço físico, embora a localização das baias de trabalho tivesse sido

planejada, a fim de aumentar a colaboração entre os membros com funções semelhantes, o

espaço era reduzido para o número de pessoas trabalhando, o que causava certo tumulto em

alguns momentos. A Figura 5.1 a seguir apresenta a organização física do ambiente observado.

Figura 5.1. Planta da ambiente de trabalho da equipe observada.

Após alguns dias de observação, houve uma melhoria na integração do pesquisador com

equipe de estudada. Com isso, foi possível identificar pontos mais específicos como a forma que

as tarefas eram alocadas e como os integrantes da equipe colaboravam para executá-las. Foi

possível presenciar ainda situações de conflito e a atuação do gerente e dos líderes do projeto

para resolvê-los. Além desses eventos cuja ocorrência se deu de forma aleatória, alguns eventos

planejados como reuniões diárias e de planejamento, também foram observados.

Ao longo das sessões de observação, a leitura de documentos e conversas informais com as

pessoas observadas foram também importantes instrumentos de coleta de dados. Com a leitura

de documentos como listas de requisitos (sprint backlogs e product backlogs) e cronogramas, foi
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possível entender a forma como as atividades do projeto eram estimadas e organizadas. Ao

mesmo tempo, conversas informais com membros da equipe revelaram informações importantes

a respeito do processo de desenvolvimento utilizado no projeto.

Todos os dados coletados durante as diversas sessões de observação foram relatadas em

diários de campo, transcritos para o software de apoio NVivo. As anotações realizadas durante

esta etapa compõem os dados de “entrada” para o processo de análise (etapa seguinte da

pesquisa). Esses dados foram complementados ainda por entrevistas semiestruturadas, descritas

em detalhes a seguir.

5.1.2. Entrevistas Semiestruturadas: Coletando a Visão da Equipe

Após a realização da observação junto a uma equipe de desenvolvimento de jogos, alguns de

seus membros foram novamente abordados, dessa vez através de entrevistas semiestruturadas.

Esse tipo de entrevista é caracterizado principalmente pela definição de um roteiro flexível, que

permite o entrevistado expor seu ponto de vista sobre os assuntos colocados em pauta. Dessa

forma, a utilização de entrevistas semiestruturadas teve o objetivo de capturar opiniões dos

indivíduos, enquanto membros de uma equipe de desenvolvimento de jogos.

Para a realização de entrevistas foram selecionados alguns membros da equipe de

desenvolvimento anteriormente observada. O critério de seleção dos entrevistados foram os

papeis assumidos por eles na equipe. O objetivo era coletar opiniões das mais diversas. Com

isso, um representante de cada papel na equipe foi selecionado. O perfil de cada um dos seis

entrevistados pode ser visto no Quadro 5.2.
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Entrevistado Papel na equipe Experiência

Gerente de

Projetos

Principal responsável pelo planejamento das atividades do

projeto, além de fazer a alocação dos recursos necessários

para executá-las.

4 anos

Líder de

Programação

Responsável por alocar tarefas e orientar os outros

programadores da equipe.
2 anos

Líder de Arte
Responsável por alocar tarefas e orientar os outros artistas

da equipe.
5 anos

Programador
Desenvolve e realiza testes unitários sobre o código-fonte

do jogo.
2 anos

Artista

(Ilustrador)

Desenvolve diversas atividades ligadas à parte visual do

jogo. É responsável principalmente por criar o conceito

visual, além dos personagens e cenários.

1 ano

Líder de Game

Design

Divide com outros Game Designers a tarefa de definir a

dinâmica e os elementos que irão compor o jogo.
3 anos

Quadro 5.2. Perfis dos entrevistados.

O roteiro das entrevistas foi planejado com perguntas gerais e algumas específicas para cada

perfil de entrevistado. Entretanto, todas elas tinham propósitos semelhantes, buscando

informações a respeito de temas como: planejamento e coordenação de atividades, comunicação

e interação entre os membros, dentre outros. Os roteiros das entrevistas realizadas podem ser

vistos no Apêndice A.

As entrevistas duraram em média 23 minutos cada uma, totalizando mais de 2 horas. Elas

foram conduzidas em uma sala reservada, com a presença apenas do entrevistador e de um

entrevistado por vez. Como ferramenta de apoio, foi utilizado um aparelho para a gravação do

áudio das entrevistas. Este recurso é bastante empregado em entrevistas deste tipo, por facilitar a

posterior consulta de detalhes não anotados, além de diminuir o número de interrupções durante

a entrevista. Essas gravações foram transcritas, passando a compor, junto às notas de campo, o

conjunto de entrada de dados para o processo de análise.
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Após a realização de observações e entrevistas, os dados coletados foram transcritos e

parcialmente analisados. Isso permitiu a identificação de algumas questões pendentes como, por

exemplo, a forma como as atividades de um projeto de jogos são sincronizadas. Assim, houve a

necessidade de coletar informações também de especialistas em desenvolvimento de jogos, que

participaram de outros projetos, além do grupo inicialmente observado. Para isso, foi utilizado o

método do grupo focal, que será detalhado a seguir.

5.1.3. Grupo Focal: Adquirindo Conhecimento com os Especialistas

Grupo focal é um método de coleta de dados onde um grupo de indivíduos é estimulado a

interagir, gerando insights que seriam menos acessíveis sem essa interação. Além disso, essa

abordagem pode ser utilizada para, dentre outras coisas, obter interpretações dos participantes

para os dados coletados em estudos anteriores (Flick, 2004). Assim, um grupo de experientes

profissionais da indústria de jogos foi convidado para participar de uma sessão de grupo focal, a

fim de discutir algumas questões que surgiram após a análise dos dados coletados com os dois

métodos anteriores.

Para a realização do grupo focal foram convidados cinco profissionais, todos eles com mais

de três anos de experiência na área de jogos. Esses profissionais atuaram em vários projetos de

desenvolvimento de jogos, ocupando papeis como: programador, líder técnico, game designer,

líder de arte, engenheiro de testes e gerente de projetos. As discussões geradas durante o grupo

focal, suportadas pela experiência prévia dos participantes, trouxe à tona uma grande riqueza de

informações. Esses novos dados complementaram o estudo a cerca de equipes multidisciplinares

através de um viés bem diferente dos adotados nos métodos anteriores.

O grupo focal foi planejado para abordar cinco tópicos principais, que surgiram de

questionamentos e reflexões sobre os dados coletados anteriormente, através de observações e

entrevistas. Durante a sessão, com duração de cerca de uma hora, foram discutidos aspectos

como: coordenação de atividades, problemas de comunicação e processo de desenvolvimento.

Essas questões voltaram a ser foco de discussão por não terem sido totalmente esclarecidas nas

abordagens anteriores. O roteiro planejado para o grupo focal pode ser visto no Apêndice B.
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A sessão do grupo focal foi realizada um uma sala reservada, com todos os participantes

sentados à mesa, de frente uns para os outros. O objetivo era fazer com que todos colaborassem

ativamente, expondo suas opiniões aos outros participantes. Nesse caso, o pesquisador atuou

como mediador, a fim de estimular a participação de todos os membros, cuidando para que a

discussão não perdesse o foco, tomando direções pouco produtivas para a pesquisa.

Como material de apoio foi utilizado um computador, onde um conjunto de slides com

diagramas explicativos e os principais tópicos foram apresentadas, a fim de estimular a

discussão. O resultado obtido foi bastante relevante, no que diz às contribuições dadas por todos

os integrantes. Com essas novas contribuições, foi possível esclarecer as questões que ficaram

pendentes após os métodos anteriores e coletar novos dados para o estudo. As anotações obtidas

durante o grupo focal finalizam o conjunto de dados textuais que foram utilizados na fase de

análise. O detalhamento da análise realizada será apresentado na próxima seção.

5.2. Categorização e Análise dos Dados

Os dados coletados pelos três diferentes métodos de pesquisa foram categorizados através de

um processo chamado de codificação aberta. Nessa abordagem, o pesquisador define categorias

que representam conceitos relacionados ao tema estudado. Essas categorias emergem dos textos

durante, durante a leitura criteriosa dos documentos por parte do pesquisador. Dessa forma, todo

o material textual é decomposto em unidades menores como sentenças e parágrafos e cada uma

dessas unidades é associada a uma categoria (Strauss, 1998; Cruz Neto, 2008).

No NVivo, a ferramenta de suporte utilizada, é possível inserir facilmente o material textual

coletado e, a partir dele, criar uma hierarquia de categorias. A Figura 5.2 apresenta a hierarquia

de categorias criada a partir dos dados coletados.
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Figura 5.2. Hierarquia de categorias.

Mesmo com o uso da ferramenta, o processo de definição das categorias ainda é bastante

dependente da interpretação do pesquisador. Entretanto, após definidas, a tarefa de associar as

unidades de texto a cada uma das categorias criadas é bastante simples. Com a categorização,

cria-se um relacionamento entre as categorias e as unidades de texto atribuídas a ela. Assim, é

fácil para o pesquisador consultar posteriormente, trechos dentre os diversos materiais textuais

analisados que sejam representativos para uma dada categoria. A Figura 5.3 ilustra a tela de

detalhes de uma categoria criada no NVivo. Nesta tela são apresentadas as unidades de texto dos

diversos arquivos, que representam o conceito “planejamento das atividades”.
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Figura 5.3. Detalhamento de uma categoria no NVivo.

As categorias definidas representam conceitos extraídos do conhecimento que emerge da

pesquisa qualitativa. Após a definição dessas categorias, o pesquisador analisa e interpreta os

dados de forma criteriosa, a fim de formular a “teoria final” do estudo. Segundo Strauss (1998),

os resultados finais do estudo são formulados através do exercício de escrever histórias simples

sobre os eventos ocorridos em campo. Com a comparação contínua desses curtos textos

narrativos aos dados coletados, num dado momento, é normal que novas teorias e hipóteses

surjam. Na próxima seção, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada acerca de

equipes multidisciplinares de jogos. Esses resultados surgiram da análise e interpretação pessoal

dos dados coletados e categorizados.

5.3. Resultados do Estudo

A partir da interpretação e análise dos dados coletados foi possível identificar alguns

importantes resultados, ligados às questões de pesquisa levantadas no início do estudo, descritas

no Quadro 4.1. Esses resultados foram observados junto a profissionais e empresas de pequeno
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porte de jogos do Estado de Pernambuco, podendo ser válidos também, em cenários que se

assemelhem ao ambiente observado. Os resultados obtidos podem ser divididos em duas

categorias: composição e comunicação da equipe.

5.3.1. A composição das equipes de desenvolvimento de jogos

Durante o estudo foi possível identificar as principais características de equipes de

desenvolvimento de jogos. O primeiro resultado, já esperado, é a formação multidisciplinar de

uma equipe de jogos. Em todas as entrevistas realizadas, os entrevistados foram unânimes em

afirmar que a atividade de desenvolvimento de jogos é inerentemente multidisciplinar. E essa

composição variada da equipe acaba por trazer ao mercado um produto mais completo e

inovador, fruto do intercâmbio de conhecimentos de diversas áreas, como afirma o líder de game

design entrevistado:

“No desenvolvimento de um jogo, de certa maneira, é necessário ter uma equipe de

arte, de game design... é inerente, já faz parte do processo. Eu, pelo menos como game

designer, acabo aprendendo muita coisa de arte, que eu nunca tinha prestado atenção.

Coisas como cores, animação, etc. E de certa maneira, tenho que aprender para conversar

com eles. Assim, o jogo é feito de uma forma mais rica.”

Através da troca de informações citada anteriormente é possível criar um produto mais rico e

completo porque as diferentes visões dentro da equipe podem ser ponderadas, até que se chegue

a um consenso. Por exemplo, em geral, a equipe de programação costuma priorizar o

desenvolvimento de uma funcionalidade do jogo, da forma mais simples possível. Em

contrapartida, muitas vezes a equipe de arte imagina essa mesma funcionalidade do ponto de

vista de alguém que prioriza a estética. Assim, é preciso chegar a um equilíbrio que permita que

a funcionalidade seja desenvolvida de forma simples, mas sem deixar de lado o apelo visual.

Uma equipe de jogos é comumente composta pelos papeis já descritos na literatura

(programador, artista, game designer, etc.), porém alguns outros detalhes chamaram a atenção.

Em equipes de menor porte, é comum que o papel do produtor se confunda com o gerente de

projetos. Na verdade, o produtor deveria assumir o papel de cliente interno para a equipe. Em

outras palavras, ele é um representante do cliente dentro da equipe de desenvolvimento,

aceitando ou não o produto que está sendo desenvolvido. Por outro lado, um gerente de projetos
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tem funções mais administrativas, planejando e controlando as atividades, o cronograma e os

custos do projeto. Por possuir essas características, seria mais natural que a atividade de

produção de um jogo fosse assumida, de forma acumulativa, pelo líder de game design da

equipe.

Por vezes, é comum também que alguns profissionais da equipe de desenvolvimento atuem

de forma terceirizada, em especial, os músicos ou engenheiros de áudio. Provavelmente, devido

aos altos os custos de se manter um profissional com esta formação dentro da equipe é comum

que eles sejam contratados de forma independente. Quando isso ocorre, apenas em etapas finais

do projeto o material sonoro desenvolvido por esses profissionais é integrado às outras partes do

jogo.

Em geral, uma equipe de desenvolvimento de jogos é dividida em subequipes (programação,

arte e game design). Essas subequipes possuem certo grau de independência quanto às decisões

tomadas e ao planejamento de suas atividades. Para facilitar esse autogerenciamento, é comum a

definição de líderes locais para coordenarem essas subequipes. Para a seleção desses líderes, o

principal critério utilizado é a experiência do indivíduo. Uma declaração dada pelo gerente de

projetos entrevistado confirma a descentralização do poder em uma equipe de jogos:

“De uma maneira geral, a comunicação é focada nessas pessoas-chave de liderança.

Eu sempre digo a eles: ‘Olha, se o pessoal tiver algum problema, eles vão falar

diretamente com você.’”

A partir desses resultados, é possível traçar um organograma básico para equipes de

desenvolvimento de jogos. A Figura 5.4 ilustra o organograma proposto.
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Figura 5.4. Organograma básico de uma equipe de jogos.

Além do esperado resultado que indica a composição multidisciplinar de uma equipe de

jogos, outros resultados menos evidentes foram observados durante o estudo. Essas

características peculiares se devem principalmente ao contexto de trabalho específico em que a

equipe estudada estava inserida, além das experiências pessoais relatadas pelos profissionais

consultados. Os principais resultados apontados nesta seção são resumidos no Quadro 5.3.

A composição de equipes de desenvolvimento de jogos

O desenvolvimento de jogos requer uma equipe multidisciplinar. Essa

composição de diferentes visões (formações) favorece a criação de produtos

mais completos e de melhor qualidade.

Em alguns casos, alguns integrantes da equipe acumulam diferentes papéis

durante o processo de desenvolvimento de um jogo.

Algumas atividades do projeto são, muitas vezes, realizadas por profissionais

independentes. Essa terceirização ocorre principalmente no desenvolvimento

do material gráfico e/ou sonoro do jogo.

O poder de decisão em uma equipe de jogos é descentralizado entre diversas

subequipes. Para coordenar cada subequipe um líder é definido, baseando-se

principalmente em sua experiência.
Quadro 5.3. Principais características de composição de uma equipe de jogos.
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5.3.2. A comunicação em equipes de desenvolvimento de jogos

Em geral, a comunicação entre os membros de uma equipe de jogos é feita de forma direta e

informal. O enfoque neste tipo de comunicação, sem protocolos bem definidos, é característica

de processos de desenvolvimento ágeis como o Scrum, também utilizado em projetos de jogos.

Esses processos ágeis são melhor utilizados por equipes de tamanho reduzido (Schwaber, 2004).

Com isso, é possível identificar indícios de que a informalidade da comunicação está diretamente

ligada ao tamanho da equipe (quanto menor a equipe, maior a informalidade da comunicação).

Mesmo sendo feita de forma tão direta, é comum que sejam inseridos “ruídos” na

comunicação entre os membros de uma equipe de jogos, principalmente quando integram

subequipes diferentes. Muitos desses problemas ocorrem pela dificuldade encontrada pelo Game

Designer em comunicar as características e requisitos de um jogo à equipe de desenvolvimento.

Embora o documento de game design seja o artefato que comunica as principais decisões

sobre as características e funcionalidades de um jogo, ele nem sempre é suficiente para garantir

que todos os membros da equipe tenham uma visão única delas. Em entrevista, o líder de arte do

projeto estudado confirma a ocorrência de conflitos de ponto de vista, sendo necessária a

intervenção do gerente em algumas situações:

“Conflitos de ponto de vista ocorrem muito com o pessoal de programação, porque a

gente quer fazer de um jeito e eles dizem não vai dar pra fazer (...). Se a equipe não

resolver esse impasse, vai subindo. Basicamente ele (o gerente do projeto) é a última

instância. Se ninguém resolver, ele bate o martelo.”

Durante o grupo focal, o Game Designer participante apontou como solução para a

dificuldade de comunicação dos requisitos de um jogo, a utilização de protótipos. Esses

protótipos acabam sendo bastante úteis na diminuição da ambiguidade criada pela descrição de

funcionalidades através da linguagem natural, criando uma visão única para toda a equipe.

Em outras situações, falhas de comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento

ocorrem pelas diferentes formações dos indivíduos. Com isso, o uso de um vocabulário
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segmentado, cheio de jargões da área, acaba dificultando a comunicação entre membros de

diferentes subequipes. Em uma entrevista com um ilustrador, esse problema foi ressaltado:

“(...) quando estamos falando sobre coisas como XML, a comunicação não ‘rola’.

Não tem como. Assim, quando eu estou fazendo uma coisa também, tipo um desenho, eu

tento explicar da forma mais fácil da pessoa entender, mas eu não falo tudo. É a mesma

coisa: eu vejo o código do jogo. Os programadores me dizem: ‘Isso aqui é responsável

pelo pulo do personagem’. Mas eu não vou saber cada coisinha...”

A maioria dos processos e metodologias de desenvolvimento de jogos utilizados pelas

empresas são adaptações de abordagens clássicas de desenvolvimento da Engenharia de

Software, tais como os processos em cascata e os processos ágeis. Essas abordagens não foram

criadas considerando equipes compostas por profissionais com diferentes formações. Assim, é

necessário adaptar algumas de suas práticas, a fim de atender às necessidades das subequipes de

arte e game design.

Entretanto, a adaptação de processos de software nem sempre é bem-sucedida, conforme foi

citado por alguns participantes do grupo focal. Isso porque, a maior parte do esforço de

construção de um jogo não está relacionada ao desenvolvimento do código-fonte do jogo, e sim à

produção do material de arte. Vale ressaltar que o desenvolvimento de tais artefatos não está

previsto pelas abordagens tradicionais de Engenharia de Software. Além disso, a forma de

trabalho de um ilustrador é bem diferente da de um programador, por exemplo.

Um programador costuma trabalhar em atividades bem definidas, que podem ser descritas de

forma mais precisa. Já um ilustrador costuma trabalhar com requisitos mais maleáveis e

“nebulosos”. Por exemplo, pode ser requisitado a um ilustrador que crie um cenário que

represente o que seria um quarto de uma menina adolescente de 13 anos. Esse é um requisito

bastante impreciso, cujos resultados podem variar bastante, dado o conhecimento prévio de cada

ilustrador. Assim, a imposição de práticas oriundas do desenvolvimento de software nem sempre

se adéquam e acabam muitas vezes “engessando” o processo criativo dos artistas da equipe.

A fim de melhorar a comunicação entre os integrantes da equipe de desenvolvimento,

algumas reuniões são realizadas regularmente durante todo o projeto. Essas curtas reuniões são
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oriundas de abordagens de desenvolvimento ágeis, como o Scrum e o Extreme Programming. O

trecho de entrevista a seguir mostra o comentário de um programador a respeito de dois tipos de

reuniões realizadas no projeto: as reuniões diárias (stand-up meetings) e as reuniões de

planejamento das atividades (planning meetings), quando perguntado sobre a existência de

práticas que estimulem a comunicação na equipe.

“No início do projeto existe o planning, onde discutimos a respeito do novo jogo.

Nessas reuniões nós discutimos as funcionalidades do jogo, o que será feito. E todo dia

fazemos um stand-up meeting, onde discutimos o que cada um já fez e o que vai fazer.”

Além da realização de reuniões de acompanhamento e de planejamento, para que a

comunicação entre os membros da equipe tenha um bom desempenho é necessário que outras

ações sejam tomadas. Durante o grupo focal, os participantes foram questionados sobre como

melhorar a comunicação entre a equipe de desenvolvimento de um jogo. Durante a discussão,

três fatores apareceram com bastante força: estimular o comprometimento da equipe, a definição

de líderes locais e a correta comunicação das características e requisitos do jogo a toda equipe.

É importante fazer com que toda a equipe esteja comprometida com o jogo todo e não apenas

com suas partes individuais. Principalmente quando há um conflito de ponto de vista, onde as

partes envolvidas devem chegar a um consenso em prol do projeto. Outro ponto importante é a

correta comunicação das características e dos requisitos do jogo a toda equipe de

desenvolvimento. Para isso, recomenda-se que documentos e protótipos sejam criados. Por

último, comumente, os líderes de subequipes são os mais experientes da equipe. Assim, eles

costumam ser muito importantes na negociação das funcionalidades que devem compor o jogo e

na orientação de como implementá-las.

Nesta seção foram apresentadas algumas características da comunicação entre os membros

de uma equipe de desenvolvimento de jogos. O Quadro 5.4 apresenta os principais resultados.
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A comunicação em equipes de desenvolvimento de jogos

A comunicação entre os membros de uma equipe de jogos costuma ocorrer

de forma direta e informal. Principalmente em equipes de tamanho

reduzido.

É comum que ocorram dificuldades de comunicação em uma equipe de

jogos, pela própria multidisciplinaridade que lhe é característica. Essa

dificuldade é evidenciada pelas situações de conflito de pontos de vista entre

os membros e por divergências no vocabulário utilizado pelos diferentes

grupos de profissionais.

A utilização de protótipos é uma importante ferramenta para a comunicação

das características e funcionalidades de um jogo. Auxiliando na definição de

uma visão única para todos os membros da equipe.

Em geral, os processos e metodologias utilizadas no desenvolvimento de

jogos são adaptações de abordagens consagradas na Engenharia de

Software. Entretanto, é comum a ocorrência de problemas na adaptação de

algumas de suas práticas à forma de trabalho dos membros não técnicos

(artistas, designers e músicos).

Reuniões curtas de acompanhamento (stand-up meetings) e de planejamento

(planning meetings) são bastante utilizadas em projetos de jogos. Essas

atividades têm o objetivo de estimular a comunicação entre a equipe.

A fim de que a comunicação tenha um bom desempenho, três principais

fatores devem ser observados: estímulo ao comprometimento da equipe, a

definição de líderes locais e a correta comunicação das características e

requisitos do jogo a todos os membros da equipe.
Quadro 5.4. Principais aspectos relativos à comunicação em equipes de jogos.
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5.4. Considerações Finais

O estudo realizado nesta dissertação investigou aspectos socioculturais associados a equipes

multidisciplinares de desenvolvimento de jogos, relacionados à forma como trabalham e se

comunicam. Por isso, o paradigma de pesquisa qualitativo se mostrou mais adequado, por

possuir um foco mais interpretativo, dando abertura para que o pesquisador possa “aprender”

com o objeto de estudo, sem buscar a validação de teorias pré-definidas.

Após a definição das questões a serem investigadas foi necessário definir em que ambiente o

estudo seria realizado. Nesse contexto, foram abordados profissionais que atuam em empresas e

projetos de desenvolvimento de jogos no Estado de Pernambuco. Assim, através de diferentes

métodos, os hábitos, o conhecimento e as opiniões de diferentes profissionais desse ambiente

foram investigados.

Neste capítulo foram descritas as condições em que foram realizadas três diferentes

abordagens de coleta de dados em campo: a observação participante, as entrevistas

semiestruturadas e o grupo focal. Num primeiro momento, durante cerca de quatro semanas, o

cotidiano de desenvolvimento de um projeto de jogos foi observado. Em seguida, alguns dos

profissionais do projeto observado foram novamente abordados, dessa vez através de entrevistas.

Por fim, a opinião de experientes profissionais da indústria de jogos de Pernambuco foi

consultada com a realização de um grupo focal.

A condução do estudo através de diferentes métodos de coleta de dados teve o objetivo de

realizar uma pesquisa mais rica, analisando o objeto de estudo por diferentes ângulos. Na

pesquisa qualitativa, cada uma dessas abordagens ao campo de estudo gera um grande volume de

dados em formato de texto. Esses dados foram então categorizados, a fim de facilitar a etapa

seguinte: a de análise e interpretação. Foi a partir dessa interpretação dos dados coletados que os

resultados deste estudo foram definidos.

O estudo de equipes multidisciplinares de jogos é uma tarefa complexa, que envolve um

grande número de fatores como o planejamento das tarefas, contexto organizacional, processo de

desenvolvimento, dentre outros. Este trabalho investigou apenas dois fatores, por considerá-los

os que mais influenciam no desempenho de equipes de desenvolvimento de jogos. São eles: as
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principais características relacionadas à forma como equipes de jogos são compostas e os

aspectos ligados à comunicação entre os seus membros. Esses foram os resultados obtidos neste

estudo, apresentados também neste capítulo.
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este capítulo apresenta considerações finais sobre os principais tópicos abordados nesta

dissertação, incluindo as contribuições oferecidas, limitações do trabalho e indicações para

trabalhos futuros.
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6.1. Considerações Finais

O desenvolvimento de jogos digitais é uma atividade complexa, que exige o emprego de

competências de diferentes áreas. Devido a suas características, um jogo pode ser classificado

como um artefato multimídia, sendo realizadas em seu desenvolvimento, atividades técnicas e

artísticas. Assim, para a criação de um jogo é necessária uma equipe composta por profissionais

com diferentes formações e habilidades. Dada a sua heterogeneidade, aumentar a produtividade e

sanar os problemas encontrados em uma equipe de desenvolvimento de jogos é um dos

principais desafios para as empresas do setor.

A literatura da área apresenta diversos trabalhos que abordam atividades isoladas do processo

de desenvolvimento de jogos. Estas pesquisas abordam assuntos como: criação de um

documento de projeto do jogo (game design document), definição da simulação física no jogo,

criação de uma inteligência artificial, dentre outros. Porém, poucos trabalhos abordam aspectos

ligados à equipe de desenvolvimento. E ainda, quando trabalhos deste tipo são sugeridos, eles

não tratam especificamente de equipes multidisciplinares de jogos.

Por considerarmos que o sucesso de um processo de desenvolvimento de um jogo está ligado

principalmente às pessoas que lhe oferecem suporte, antes de propor uma nova abordagem de

desenvolvimento é necessário compreender muito bem a forma de trabalho de equipes de jogos e

como seus membros interagem. Esse trabalho investigou as principais características

socioculturais de equipes de desenvolvimento de jogo referentes à forma como são compostas e

como se dá a comunicação entre seus membros. Essas questões foram levantadas no início da

pesquisa devido a sua relevância no desempenho das equipes de jogos.

A fim de abordar o tema, este trabalho foi realizado utilizando o paradigma qualitativo de

pesquisa. Essa abordagem se mostrou mais adequada por permitir um estudo com foco mais

interpretativo, favorecendo a aquisição do conhecimento por parte do pesquisador, enquanto ele

está no campo de estudo. Ou seja, ao invés de avaliar a validade de teorias pré-definidas e

possivelmente tendenciosas, esse estudo teve o objetivo de descobrir e analisar os fatores

envolvidos na composição e na comunicação de equipes de desenvolvimento de jogos.
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Para investigar respostas para as questões de pesquisa levantadas no início do trabalho, três

métodos de coleta de dados foram utilizados. Num primeiro momento, foi realizada uma

observação participante, a fim de analisar a rotina de trabalho de uma equipe de desenvolvimento

de jogos. Em seguida, para coletar opiniões de alguns profissionais envolvidos no projeto

observado, foram realizadas entrevistas com roteiros semiestruturados. Por fim, foi organizada

uma sessão de grupo focal com profissionais da indústria de jogos, com o objetivo de coletar

suas experiências atuando no setor. Após analisados, os dados coletados permitiram a descoberta

dos principais resultados deste trabalho.

6.2. Contribuições da Pesquisa

A principal contribuição desse trabalho foi a realização de um estudo sobre equipes

multidisciplinares de desenvolvimento de jogos, através do paradigma qualitativo de pesquisa.

Os resultados obtidos aqui foram organizados em duas categorias: composição de equipes de

desenvolvimento de jogos e a comunicação entre membros de uma equipe de jogos. Esses

resultados são essenciais para o direcionamento de novas pesquisas na área, que busquem a

melhoria do processo de desenvolvimento de jogos digitais como um todo.

De forma mais ampla, os resultados deste estudo contribuem também para o

desenvolvimento de produtos de software. A complexidade dos softwares e sistemas vem

crescendo ao longo dos anos, passando a envolver atividades como: design do produto, design de

interação, criação de conteúdo, dentre outros. Como a indústria de jogos considera esses fatores

na criação de seus produtos, o estudo desta experiência adquirida ao longo dos anos pode

auxiliar no desenvolvimento de softwares de uma forma geral.

Indiretamente, o trabalho também contribui no fortalecimento de pesquisas com enfoque

qualitativo. Em áreas como a computação, esse tipo de pesquisa ainda é visto com certa

desconfiança. Isso se deve principalmente ao fato de que, em geral, pesquisas qualitativas não

trazem resultados universais, que possam ser validados em ambientes bem controlados. Na

verdade, esse tipo de pesquisa é mais utilizado no estudo de fenômenos sociais, com foco maior

nos atores que os suportam. Assim, pesquisas qualitativas se baseiam na reflexão do pesquisador

sobre dados coletados em campo, em condições particulares.
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Por fim, neste trabalho foram apresentados ainda os detalhes relacionados ao planejamento

e à condução de uma pesquisa qualitativa, que podem servir de guia para estudos futuros. Foram

descritas todas as etapas que envolvem o processo de pesquisa, desde a definição das questões,

até a análise dos dados coletados em campo. Foram apresentados também três métodos de coleta

de dados, com a justificativa de suas escolhas e a forma como foram conduzidos. Por fim, foi

descrita ainda a forma como os dados foram analisados e interpretados, a fim de gerar os

resultados desse estudo.

6.3. Limitações do Trabalho

Embora tenha apresentado contribuições importantes para a comunidade de jogos, este

estudo apresenta algumas limitações. Como dito anteriormente, pesquisas qualitativas não

costumam resultar em teorias universais, válidas para qualquer contexto. Assim, os resultados

apresentados aqui refletem bem o ambiente estudado, ou seja, o universo de desenvolvimento de

jogos conduzido por empresas de jogos de pequeno porte do Estado de Pernambuco. Embora

seja possível assumir que esses resultados se comportarão de forma semelhante, caso as

condições do ambiente estudado sejam reproduzidas de forma análoga, não há quaisquer

garantias disso. Mais ainda, os resultados apresentados aqui não devem ser considerados válidos

para qualquer ambiente de desenvolvimento de jogos.

Assim, a fim de alcançar resultados mais genéricos, que sejam aplicáveis a contextos

diversos, é necessário que novos estudos dessa natureza sejam realizados, em diferentes

condições. A partir da investigação de ambientes com diferentes características, será possível

identificá-los de forma mais particular. Com isso, a partir da identificação de padrões nos

resultados de sucessivas pesquisas, espera-se que resultados mais gerais sejam encontrados.

6.4. Trabalhos Futuros

Esse trabalho investigou aspectos ligados à composição e à comunicação de equipes de

desenvolvimento de jogos. Porém, outros estudos de natureza investigativa ainda devem ser

realizados, a fim de estudar aspectos como: artefatos gerados em um projeto de jogos,

abordagens de teste para jogos, criação de interfaces para jogos, dentre outros. A composição dos
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resultados deste e de trabalhos subsequentes permitirá a criação processos de desenvolvimento e

ferramentas de apoio mais adaptados às equipes de jogos.

Atualmente, as pesquisas realizadas em torno do desenvolvimento de jogos ainda são pouco

integradas. Pesquisadores oriundos de áreas como o Design têm trabalhado exaustivamente no

processo criativo de concepção de um jogo e na fase de detalhamento do mesmo (game design).

Por outro lado, engenheiros de software têm trabalhado em processos e ferramentas de apoio ao

desenvolvimento do software (código-fonte) do jogo, como por exemplo, os chamados motores

(do inglês engines). Essas iniciativas são muito importantes, mas é preciso entender que todas

elas são apenas etapas isoladas de um processo maior, de criação de um produto complexo.

O escopo da pesquisa apresentada neste trabalho não inclui o estudo das características de

personalidade dos membros de uma equipe de jogos. Devido a sua complexidade, um estudo

voltado exclusivamente para esse tema poderá ser desenvolvido. Além disso, para tal estudo há a

necessidade de um forte background em algumas áreas da Psicologia.

Após estudar a composição e a comunicação de equipes de jogos, é necessário investigar

outros fatores e etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de um jogo. Assim, dentre os

trabalhos futuros, será realizado um estudo sobre a “tradução” do conceito do jogo apresentado

no documento de game design para requisitos de software. Isso porque, pesquisadores da área de

Design têm trabalhado no processo criativo de definição de um jogo, que culmina em sua

descrição no documento de game design. Por outro lado, pesquisadores da Computação têm

trabalhado no desenvolvimento do software do jogo. Entretanto, essas duas atividades tão

interdependentes ainda são estudadas de forma isolada.

Outro ponto que será estudado são as abordagens de testes para jogos. Sabe-se que além das

abordagens tradicionais de teste de software, a capacidade de divertir e a jogabilidade de um

jogo também devem ser testadas. Contudo, testar esses fatores é uma tarefa bastante empírica e

não determinística. Esse problema é ainda potencializado pela utilização de jogos digitais para

outros fins, que não somente o entretenimento. Uma tendência atual é utilização de jogos para

fins educativos (Becta, 2006). Com isso, indivíduos que normalmente não se enquadrariam no

perfil de um “jogador”, passam a ser também usuários do jogo.
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De uma forma geral, todos esses estudos devem contribuir para a definição de um processo

completo para o desenvolvimento de jogos, que mapeie todas as atividades, iniciando na

definição do conceito do jogo e finalizando na sua distribuição. Além de ser capaz de cobrir

todas as atividades comuns ao desenvolvimento de um jogo digital, esse processo deve ser

flexível, a fim de comportar todas as variações que ocorrem em um projeto de desenvolvimento.

Isso porque, dependendo de fatores como o gênero, plataforma de destino e a experiência da

equipe, projetos de desenvolvimento de jogos podem ser conduzidos de forma bem distintas.
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Apêndice A

Roteiros de Entrevista

Gerente de Projetos

Atividades de Trabalho

1. Em quais atividades você está envolvido no seu dia-a-dia de trabalho?
2. Como as atividades são alocadas aos diversos integrantes da equipe?
3. Existem atividades que são realizadas por todos os membros da equipe, em conjunto? Se sim,

quais são elas?

Coordenação e Comunicação

4. Quando as atividades desenvolvidas por você possuem dependências com as atividades de
outras pessoas, como isso é normalmente coordenado?

5. Existem práticas que são realizadas para aumentar a comunicação entre os membros da
equipe?

6. Existem ferramentas que são utilizadas para auxiliar a comunicação da equipe?
7. Qual a sua opinião sobre a comunicação entre os membros da sua equipe?

Conflitos e Interação Multidisciplinar

8. Existem situações de conflito entre os membros da equipe? Se sim, em que situações esses
conflitos costumam ocorrer?

9. Quando ocorre um conflito de ponto de vista entre membros de subequipes diferentes (ex.:
equipe de programação x equipe de arte), como isso é normalmente resolvido?

10. Como você gerencia os conflitos entre os membros de sua equipe?
11. Como você avalia a interação entre membros do projeto, oriundos de áreas distintas (ex.

ilustrador + programador)
12. Quais são os principais benefícios de ter pessoas com diferentes formações em uma mesma

equipe?
13. Quais são as principais dificuldades de ter pessoas com diferentes formações em uma mesma

equipe?

Gerência

14. Quais são as principais práticas do processo que dá suporte ao desenvolvimento desse
projeto?

15. Quais fatores foram considerados na composição da equipe do projeto?
16. Na sua opinião, é possível definir o que seria uma equipe ideal? Se sim, que fatores devem

ser considerados?
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Game Designers e Artistas

Atividades de Trabalho

1. Em quais atividades você está envolvido no seu dia-a-dia de trabalho?
2. Você costuma ter a liberdade de escolher as atividades que irá executar?
3. Existem restrições de projeto que podem impactar a criatividade do seu trabalho?
4. Como as limitações técnicas de desenvolvimento impactam suas atividades?
5. Existem atividades que são realizadas por todos os membros da equipe, em conjunto? Se sim,

quais?

Coordenação e Comunicação

6. Quando as atividades desenvolvidas por você possuem dependências com as atividades de
outras pessoas, como isso é normalmente coordenado?

7. Existem práticas que são realizadas para aumentar a comunicação entre os membros da
equipe?

8. Existem ferramentas que são utilizadas para auxiliar a comunicação da equipe?
9. Qual a sua opinião sobre a comunicação entre os membros da sua equipe?

Conflitos e Interação Multidisciplinar

10. Existem situações de conflito entre os membros da equipe? Se sim, em que situações esses
conflitos costumam ocorrer?

11. Quando ocorre um conflito de ponto de vista entre membros de subequipes diferentes (ex.:
equipe de programação x equipe de arte), como isso é normalmente resolvido?

12. O gerente/líder do projeto interfere nesses conflitos? Como isso é feito?
13. Como você avalia a interação entre membros do projeto, oriundos de áreas distintas (ex.

ilustrador + programador)
14. Quais são os principais benefícios de ter pessoas com diferentes formações em uma mesma

equipe?
15. Quais são as principais dificuldades de ter pessoas com diferentes formações em uma mesma

equipe?
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Programadores

Atividades de Trabalho

1. Em quais atividades você está envolvido no seu dia-a-dia de trabalho?
2. Você costuma ter a liberdade de escolher as atividades que irá executar?
3. Como as requisições feitas pela equipe de arte impactam em suas atividades?
4. Como o material da arte é integrado com a parte de programação?
5. Existem atividades que são realizadas por todos os membros da equipe, em conjunto? Se sim,

quais?

Coordenação e Comunicação

6. Quando as atividades desenvolvidas por você possuem dependências com as atividades de
outras pessoas, como isso é normalmente coordenado?

7. Existem práticas que são realizadas para aumentar a comunicação entre os membros da
equipe?

8. Existem ferramentas que são utilizadas para auxiliar a comunicação da equipe?
9. Qual a sua opinião sobre a comunicação entre os membros da sua equipe?

Conflitos e Interação Multidisciplinar

10. Existem situações de conflito entre os membros da equipe? Se sim, em que situações esses
conflitos costumam ocorrer?

11. Quando ocorre um conflito de ponto de vista entre membros de subequipes diferentes (ex.:
equipe de programação x equipe de arte), como isso é normalmente resolvido?

12. O gerente/líder do projeto interfere nesses conflitos? Como isso é feito?
13. Como você avalia a interação entre membros do projeto, oriundos de áreas distintas (ex.

ilustrador + programador)
14. Quais são os principais benefícios de ter pessoas com diferentes formações em uma mesma

equipe?
15. Quais são as principais dificuldades de ter pessoas com diferentes formações em uma mesma

equipe?
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Apêndice B

Roteiro do Grupo Focal

Objetivos

Realizar uma sessão de grupo focal com especialistas em desenvolvimento de jogos, a fim de
coletar suas opiniões a respeito de:

• As principais dificuldades enfrentadas por equipes de desenvolvimento de jogos;
• Como se dá a comunicação entre membros de uma equipe de desenvolvimento de jogos;

Participantes

Papel Nome
Gerente AAA
Programador BBB
Artista Gráfico CCC
Eng. de Qualidade DDD
Game Designer EEE

Duração (prevista):

60 min.

Roteiro (Perguntas):

1. Durante a pesquisa de campo, foi citado o termo pipeline de desenvolvimento, como se as
tarefas de um jogo fossem realizadas de forma sequencial (Game Designer à
Programação à Arte). Isso é verdade? Se sim, por que são realizadas de forma
sequencial? Poderiam ser realizadas de outra forma?

2. Costumam ocorrer muitos problemas de sincronização entre as subequipes de
desenvolvimento de um jogo (arte e programação). Como esses problemas podem ser
resolvidos?

a. De quem é a responsabilidade de adaptação: da equipe de programação ou da
equipe de arte?

3. É comum um Game Designer ter dificuldades em apresentar o conceito de um jogo para
o resto da equipe?

a. Como melhorar essa comunicação dessas funcionalidades?

4. No desenvolvimento de um jogo, é importante utilizar um processo bem definido? Por
quê?
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a. Se sim, que características o processo deve ter, a fim de manter o equilíbrio entre
o controle e liberdade criativa?

5. Vocês acham que softwares e práticas podem auxiliar a comunicação de uma equipe de
jogos?

a. Que softwares poderiam ser utilizados? Que características eles devem ter?
b. Que práticas podem ser utilizadas?
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