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RESUMO 

Este trabalho sugere uma abordagem baseada no conceito de fábricas para indústria de 

jogos (casuais). Para tanto, apresenta os principais desafios e problemas do contexto 

discutido; analisa e discute o “estado da arte” da tecnologia, dos processos e dos métodos 

de design empregados no desenvolvimento de jogos, apontando limitações e oportunidades 

de melhoria.

Dessa forma, os processos de desenvolvimento surgem como o principal objeto deste 

estudo, considerando sua relevância para as organizações que desenvolvem jogos casuais. 

Assim, a dissertação sugere um processo de desenvolvimento detalhado através de fluxos 

de atividades, técnicas e métodos para as diversas disciplinas envolvidas no 

desenvolvimento de jogos casuais, introduzindo os conceitos processo de desenvolvimento 

sistemático, encapsulamento de conhecimento (reuso) e automação de atividades como 

forma de realizar uma transição entre o modo de produção atual (artesanal) e um novo 

paradigma, baseado em manufatura.

Finalmente, este trabalho apresenta os resultados obtidos a partir da implantação deste 

processo, evidenciando métricas coletadas em projetos reais executados na indústria local 

(Recife, Brasil).

Palavras-chave:
{jogos casuais, processos, design e tecnologia} 
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ABSTRACT

This research presents an approach to enhance the development of casual games. This 

segment represents one of most proeminent and profitable markets of the game industry. 

Thus, this dissertation identifies the main challenges on developing these games and, after 

that, it figures out and analyzes the state of art (and its limitation) regarding to the 

technologies, design methods and development processes used to create these games. 

Then, the development processes rise up as the main aspect to be discussed considering its 

relevance to the casual game organizations. Therefore, this study proposes a detailed 

development process to introduce the systematic process, reuse and automation concepts 

as a path to move the actual paradigm (based on craftsmanship) to a new one (based on 

manufacturing) in order to improve the quality and reduce the costs and time-to-market of the 

casual games created.

Finally, the solution proposed by this research is validated through a real environment in the 

local (Recife, Brazil) game industry, presenting objective results and measures. 

Keywords: 
{casual games, development processes, design and technology}
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1. INTRODUÇÃO

Um jogo é uma atividade estruturada (ou semi-estruturada) onde os jogadores devem 

alcançar determinados objetivos, respeitando um conjunto de regras, envolvendo estímulos 

físicos e/ou mentais. Em geral, os jogos têm propósito de entretenimento, porém, podem ser 

utilizados para outros fins: educação, treinamento ou publicidade, etc. [Araujo, 2006].

Supõe-se que a atividade de jogar seja tão antiga quanto o conceito de civilização, e 

estudos apontam que os Sumérios (5000 A.C.) já possuíam atividades sociais ligada a jogos 

[Furtado, 2006]. “Jogo eletrônico” ou “Jogo Digital” é o termo designado para representar 

qualquer espécie de jogo onde o principal meio de jogar seja através de um computador ou 

um videogame.

A história dos jogos digitais começa com o jogo conhecido como Tennis for Two (“Tênis para 

Dois”), criado no Brookhaven National Laboratories, sob responsabilidade de Willy 

Higinbotham, em 1958. 

Figura 1 – Tennis-for-Two, 1958.

A indústria de jogos digitais tem crescido incrivelmente nas décadas que sucederam a 

criação do primeiro jogo, o Tennis for Two. Um conjunto de fatores combinados tem 

permitido a expansão da indústria de jogos digitais, entre eles: 

Evolução e popularização dos sistemas computacionais. A utilização de 

jogos digitais requer a existência de dispositivos computacionais (computadores, 

celulares, videogame consoles, etc.). Nas últimas décadas, a capacidade dos 

dispositivos computacionais tem crescido fortemente, conforme preconizado por 

Morgan, e isto tem permitido a exploração de novos recursos (imagem, som, etc.) 

e novas maneiras de jogar. Com isto, muitos jogos com recursos inovadores e 
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gêneros variados são criados, o que atende diretamente à satisfação do público 

consumidor de jogos digitais;

Jogos como elemento cultural. A consolidação de jogos como elemento 

cultural tem permitido o crescimento do mercado consumidor. Atualmente, jogos 

é um elemento cultural que compete no mesmo nicho (entretenimento) que 

cinema, teatro, música. Porém, com o diferencial que jogos oferecem uma 

experiência interativa aos usuários, em contrapartida à experiência passiva 

oferecida pelas demais [Azevedo, 2005].

Distribuição. Inicialmente, a distribuição de jogos digitais se dava através -

majoritariamente – da venda de cartuchos para consoles. Isto envolvia um 

grande processo logístico até alcançar o consumidor final. Com a Internet e a 

disponibilização de redes cada vez mais velozes, esta tendência está mudando. 

A Internet tem se destacado como o maior meio de distribuição de jogos digitais. 

Isto diminui custos de logística e promove a massificação dos jogos. Um dos 

maiores expoentes deste modelo é o jogo World of Warcraft, que conta com 15 

milhões de usuários pagando uma mensalidade de US$ 15 (quinze dólares). 

Outro importante meio de distribuição – além da Internet – são as redes privadas, 

como a LiveArcade. 

Novos nichos. Além do entretenimento, jogos têm sido utilizados para fins de 

educação, treinamento, marketing e publicidade [CGMR, 2007], o que tem 

ajudado a promover a expansão do mercado de jogos.

Figura 2 – Super Mario Bros. 3, 1989. 

Assim, a indústria de jogos digitais se mostra como uma das mais promissoras entre as 

indústrias criativas. De acordo com alguns estudos e pesquisas, entre o ano 2000 e 2009, 

um período de dez anos, a indústria de jogos (hardware e software) cresceu em torno de 
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250% (em faturamento – US$) [Reuters, 2007], havendo a perspectiva de alcançar US$ 48 

bilhóes em 2011 [NPD, 2009]. Outras pesquisas revelam dados interessantes como:

Atualmente, se gasta mais com jogos digitais que com música [Furtado, 2006].

Há indícios que se criar um jogo possa oferecer uma lucratividade maior que criar 

um filme. O filme 007 – Golden Eye teve um faturamento menor que o jogo de

mesmo título, com a diferença que o jogo custou extremamente menos para 

produzir, representando assim, uma grande lucratividade em relação ao filme

[Miles, 2007]. 

Além disso, especialistas afirmam que “a indústria de jogos apresenta a mais dinâmica taxa 

de crescimento entre todas as indústrias criativas”. As pesquisas atestam que o crescimento 

tem sido vigoroso, e com a constante expansão do mercado consumidor, é provável que 

esta tendência se mantenha ainda por um longo período. Contudo, este crescimento se 

encontra ameaçado pelo modus operandi adotado atualmente pela indústria de jogos, dado 

que poucos projetos (em torno de 5%) são capazes de gerar lucratividade [Furtado, 2009], 

devido à grande quantidade de projetos que são incapazes de atender aos objetivos e são 

cancelados, suspensos ou abortados. As razões que levam a estes índices alarmantes são 

apresentadas ao longo deste estudo. Sendo assim, o principal foco deste trabalho é oferecer 

uma alternativa – através de uma mudança de paradigma – ao modus operandi atual como 

forma de alavancar os índices de sucesso da indústria de jogos. As seções a seguir 

descrevem a motivação, objetivos, desafios e a organização desta dissertação. 

Figura 3 – World of Warcraft: Burning Crusade, 2008.

1.1 Motivação

Sabe-se que a indústria de jogos digitais produz artefatos físicos (hardware, consoles, por 

exemplo) e artefatos lógicos (software, jogos, por exemplo). Contudo, este estudo pretende 
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focar apenas nos aspectos ligados à produção de jogos como artefatos lógicos, isto é, 

software. Portanto, artefatos físicos (hardware) não fazem parte do escopo deste trabalho.

Dentro deste contexto, diversos estudos ao longo dos anos têm mostrado um pujante 

crescimento da indústria de software de maneira geral. 

Estima-se que a demanda global por software irá crescer uma ordem 

de magnitude através da próxima década, guiada por novas forças na 

economia mundial, como o crescimento do papel do software na infra-

estrutura social, novas tipos de aplicações (ex. integração de 

negócios e informações médicas) e novas plataformas tecnológicas 

(ex. web services, dispositivos móveis, etc.) [Greenfield, 2005]. 

Entre as forças capazes de alavancar a indústria de software encontra-se o crescimento do 

mercado global de jogos, uma tendência que tem se mantido firme através dos anos. Este 

crescimento se dá através da expansão do mercado consumidor, da oferta de novos 

produtos, da criação de novos modelos de negócio e distribuição de jogos, da consolidação 

e convergência de novas plataformas de jogos, etc.

Contudo, a indústria de software (e a indústria de jogos) vive uma situação desafiante com 

relação à sua capacidade de atender às demandas do mercado. Os resultados obtidos por 

organizações que desenvolvem software mostram-se aquém das expectativas e padrões 

industriais. 

 

Figura 4 – Chaos Report, 2004. 

Estatísticas a respeito do desempenho da indústria de software mostram que ao longo dos 

últimos 15 (quinze) anos – independente do ano analisado – apenas cerca de 30% dos 
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projetos de desenvolvimento de software podem ser classificados como projetos de 

sucesso. Todos os demais (cerca de 70%) são incapazes de atingir os objetivos, total ou 

parcialmente [Standish, 2004]. Em 2009, o índice de sucesso dos projetos de software 

permanecia em 32% [Standish, 2009]. Quando se apresentam os relativos ao setor de jogos 

digitais, os dados são ainda mais alarmantes, onde apenas 5% (cinco por cento) dos 

projetos são capazes de apresentar lucratividade [Furtado, 2009]. Em geral, postmortems

(documentos que sintetizam as lições aprendidas em projetos), registram que: 

O jogo foi entregue com atraso. Ele continha muitos bugs. As 

funcionalidades originalmente pretendidas não foram entregues. 

Lançar o jogo levou muitas horas de desenvolvimento com o time sob 

pressão. Uma vez lançado o jogo, a gerência parecia não estar 

satisfeita (...) [Flood, 2003]. 

Portanto, um contexto absolutamente contraditório se impõe frente à indústria de jogos. Por 

um lado, há uma tendência de crescimento constante e por um longo prazo. Por outro lado, 

há diversos fatores ligados ao modus operandi atual que são limitantes do crescimento da 

indústria. Por isso, é possível afirmar que - para se capaz de atender às demandas 

existentes - os métodos, processos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de jogos 

digitais terão que ser rediscutidos. Estudos recentes apontam que o atual paradigma está 

com os dias contados.

1.2 Objetivos e Contribuições 

O principal objetivo deste estudo é contribuir para a evolução do desenvolvimento de jogos 

para que a indústria possa aproveitar o potencial de crescimento existente. Esta contribuição 

se dará através da apresentação de uma abordagem para o desenvolvimento de jogos que 

possa estar adequada a um novo paradigma de desenvolvimento capaz de solucionar os 

fatores limitantes ao crescimento industrial. Atualmente, os jogos digitais são desenvolvidos 

sob um modo de produção essencialmente artesanal que apresenta um conjunto de 

problemas e desafios a serem solucionados. Por isso, o principal resultado deste estudo 

será uma perspectiva de um novo paradigma de desenvolvimento de jogos digitais. 

1.3 Organização

Além deste capítulo, a dissertação é organizada conforme a seguir: 

Capítulo 2. Desenvolvimento de Jogos Casuais: Desafios e Problemas. Este capítulo 

define o “problema” a ser tratado. Em particular, utiliza como “pano de fundo” o contexto do 
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desenvolvimento de jogos digitais casuais (razões explicitadas a seguir no capítulo 2). Isto 

porque discutir os desafios e soluções de produção para todos os nichos e tipos de jogos 

digitais seria extensivo e inviável dentro do escopo deste estudo.

Capítulo 3. Desenvolvimento de Jogos Casuais: “Estado da Arte”. Este capítulo 

apresenta a discussão sobre métodos, técnicas, processos e ferramentas utilizados 

atualmente, principalmente no desenvolvimento de jogos digitais casuais. Finalmente, faz 

uma análise crítica dos mesmos. 

Capítulo 4. Play4Fun: Uma Fábrica de Jogos Digitais Casuais. Este capítulo apresenta a 

abordagem defendida por este estudo para permitir a adequação do modus operandi atual a 

um novo paradigma de desenvolvimento de jogos digitais casuais.

Capítulo 5. Conclusão. Este capítulo apresenta as conclusões obtidas a partir da validação 

da solução proposta, apresentando os resultados. 
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2. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS CASUAIS: DESAFIOS E 
PROBLEMAS

Estatísticas a respeito do desempenho da indústria de software mostram que ao longo dos 

últimos 15 (quinze) anos – independente do ano analisado - apenas cerca de 30% dos 

projetos de desenvolvimento de software podem ser classificados como projetos de 

sucesso. Todos os demais (cerca de 70%) são incapazes de atingir os objetivos, total ou 

parcialmente [Standish, 2004]. Em 2009, o índice de sucesso dos projetos de software 

permanecia em 32% [Standish, 2009]. Entre os fatores apontados para o sucesso ou 

insucesso de projetos de software encontram-se: 

Três principais fatores de 
sucesso em projetos de 
software.

Envolvimento do usuário 

Apoio do gerenciamento executivo

Entendimento claro dos requisitos 

 

Três principais fatores de 
insucesso em projetos de 
software.

Falta de participação ativa dos usuários 

Requisitos e especificações incompletas

Requisitos e especificação em constante mudança  

Tabela 1 – Standish Group – Chaos Report 2009 – Principais Fatores de Sucesso/Insucesso.

Contudo, espera-se que a indústria baseada em software (entre as quais, a indústria de 

jogos digitais) cresça uma ordem de magnitude através da próxima década movida por 

novas forças da economia [Greenfield, 2005]. Em particular, a indústria de jogos digitais tem 

crescido devido ao surgimento e convergência de novas plataformas (ex. XNA integrando 

jogos para XBOX360 e PCs), facilidade de distribuição de jogos (Internet e rede privadas –

LiveArcade e Wiiware), novas aplicações de jogos (advergames, game-based learning, etc.), 

crescente quantidade de títulos e gêneros de jogos, surgimento de novos nichos de 

mercado (casual games), etc. Todos estes fatores colaboram para o crescimento da 

indústria de jogos através do aumento do mercado consumidor de jogos e do faturamento 

global das organizações que desenvolvem jogos digitais. Um dos indicativos desta forte 

tendência de crescimento contínuo ao longo do tempo é o crescimento apresentado pelo 

nicho de casual game, ou jogos casuais, que cresceu de praticamente nada em 2000 a 

cerca de US$ 2,5 bilhões em 2008 em faturamento [CGWP, 2008].

Contudo, a capacidade de crescimento da indústria de jogos digitais (software de jogos) se 

mostra limitada ao modus operandi atual onde grande parte dos projetos falha (apenas 32%
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dos projetos de software – entre os quais software de jogos – é exitoso) [Standish, 2009],

apenas alguns produtos são lucrativos (~5% dos projetos de software de jogos trazem 

lucratividade) [Furtado, 2009] e muito esforço e pessoas são necessários para o 

desenvolvimento de um produto, consequentemente, requer investimentos significativos.

“O jogo foi entregue com atraso. Ele continha muitos bugs. As 

funcionalidades originalmente pretendidas não foram entregues. 

Lançar o jogo levou muitas horas de desenvolvimento com o time sob 

pressão. Uma vez lançado o jogo, a gerência parecia não estar 

satisfeita (...)” [Flood, 2003].

Eis que emerge a grande questão diante da indústria de jogos: O que terá de mudar para 

atender aos desafios de crescimento? Historicamente, como outras indústrias – sem 

considerar software e jogos digitais – conseguiram superar este desafio? A lição que as 

outras indústrias trazem é que o principal passo se deu através da mudança de um modo de 

produção (modus operandi) baseado num modelo artesanal (craftsmanship) para um modo 

de produção baseado em manufatura (manufacturing). Craftsmanship, ou modo de 

produção artesanal, trata-se de um modelo que pressupõe a criação de produtos únicos e 

desenvolvidos inteiramente a partir do nada. Por sua vez, manufacturing, ou modo de 

produção baseado em manufatura é focado em automação (linha de produção), reuso 

sistemático e integração de componentes. Em geral, esta mudança de paradigma 

proporciona um aumento da produtividade e da qualidade dos produtos criados; e ao 

mesmo tempo permite uma diminuição do time-to-market dos produtos, uma diminuição dos 

custos associados à produção e, uma melhoria na qualidade dos produtos desenvolvidos. 

Dentro deste contexto, emergem conceitos fundamentais da industrialização da produção. 

São eles: a economia de escala e a economia de escopo. 

Economias de escala: acontecem quando várias instâncias de uma mesma 

solução são criadas continuamente e vendidas, isto é, vários produtos idênticos 

entre si são colocados no mercado. Ilustrativamente, um exemplo de economia 

de escala ocorre quando um modelo específico de veículo é vendido inúmeras 

vezes. O mesmo projeto (motor, aerodinâmica, sistema eletro-eletrônico, etc.) de 

veículo deu origem a múltiplas cópias absolutamente idênticas entre si.

Economias de escopo: ocorrem quando partes de uma solução (soluções 

parciais) são utilizadas na solução de outro problema. Dessa maneira, estas 

soluções parciais de um determinado problema passam a integrar a solução de 

outro problema. Ilustrativamente, um exemplo de economia de escopo pode ser 
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um determinado motor utilizado por um veículo automotor A passando a ser 

utilizado por outro modelo de veículo automotor B.

 

Figura 5 – Economias de Escala. 

Figura 6 – Economias de Escopo.

De maneira geral, estes modelos não são excludentes. Na verdade, na indústria estes 

modelos são combinados e explorados para prover os melhores resultados de desempenho. 

Ilustrativamente, um exemplo da combinação de ambos (economia de escopo e economia 

de escala) pode ser identificado quando duas famílias de veículo, A e B, compartilham o 

mesmo motor (neste caso, há economia de escopo) e, ao mesmo tempo, múltiplas cópias 

idênticas de cada família são vendidas (neste caso, há economia de escala). Outro exemplo, 

mais adequado ao desenvolvimento de jogos digitais, é o uso de MODs (acrônimo para 

modifications): Counter-Striker utiliza o mesmo core que Half-Life (economia de escopo) e 

são vendidas – diariamente – várias cópias deste mesmo (economia de escala). A imagem 

abaixo ilustra bem o poder da combinação destes dois modelos econômicos: 
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Figura 7 – Modelo Complementar: Economia de Escala e Economia de Escopo.

Portanto, um dos principais desafios que a indústria de jogos digitais está enfrentando é: 

como introduzir os conceitos de economia de escopo/escala em seu modo de produção? 

2.1 Jogos Casuais 

Este estudo focará suas discussões no nicho de mercado denominado Jogos Casuais. Por 

que isto é necessário? 

“Soluções genéricas tendem a ser mais abrangentes e pouco 

eficientes, ao passo em que soluções específicas normalmente são 

mais eficientes e menos amplas” [Furtado, 2009]. 

Dessa forma, este estudo aprofundará as discussões do desenvolvimento de jogos digitais 

sob a óptica dos jogos casuais. Assim, pretende-se contribuir de maneira relevante para o 

desenvolvimento de casuais em suas particularidades, ao mesmo tempo, trazendo 

benefícios ao desenvolvimento de jogos digitais de maneira geral, visto que muitos dos 

problemas, necessidades e requisitos demandados pelos jogos casuais são comuns aos 

demais tipos de jogos. Especialmente, a escolha pelo nicho de casuais ocorre em virtude de

alguns fatores:

O mercado está em pleno crescimento e consolidação, com grandes expectativas 

de se manter assim por muito tempo.

O mercado é uma oportunidade para pequenas e médias organizações (small 

players) que podem produzir, divulgar e distribuir seus produtos. Em outros 

nichos, há grandes barreiras de entrada para small players, entre os quais os 
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altos investimentos necessários. Nestes nichos (de altos investimentos), o papel 

dos small players normalmente fica reduzido a realizar pequenas atividades ou 

módulos de um grande produto (outsourcing/terceirização); As grandes 

organizações (big players) podem realizar tais investimentos e possuem grandes 

estruturas para suportar a produção (processos, métodos, técnicas, ferramentas).

 

Sendo assim, visando contribuir de maneira significativa para a evolução da indústria de 

jogos, este estudo focará no nicho de casuais objetivando trazer discussões que possam ser 

importantes à consolidação do mercado de casuais, principalmente das organizações small 

players.

Jogos casuais (ou casual games) é um termo deliberadamente criado focado num público 

tradicionalmente conhecido como non-gamers. Assim como gamers é uma denominação 

dada ao público que costuma consumir massivamente produtos de jogos, non-gamers é 

empregado para denotar aquele público que joga casualmente e sem compromissos, com o 

único intuito de diversão por um curto intervalo de tempo. Por isso, os produtos de jogos 

destinados a este tipo de público recebem o nome de jogos casuais. Sendo assim, jogos 

casuais são: divertidos, acessíveis, fáceis de aprender, e requerem pouca ou nenhuma 

experiência prévia com videogames. Além disso, são baseados em mecânicas simples que 

remetem aos jogos de arcade e do Atari. Inclusive, historicamente, o primeiro jogo casual de 

que se tem notícia trata-se de Pong, o primeiro jogo arcade. 

 

Figura 8 – Bejeweled, Popcap.

O público-alvo do mercado de jogos casuais é extremamente heterogêneo, transcendendo a 

noção tradicional de que os jogos são consumidos apenas por jovens. Ao contrário de 
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grandes e complexos jogos que investem imensas quantias na divulgação de seus produtos 

para um público específico, a principal vantagem dos jogos casuais é poder ser consumido 

por um espectro que engloba homens e mulheres; jovens e velhos. Atualmente, 51% do 

público é formado por mulheres, enquanto 49% é de homens, sendo que no segmento 

“acima dos 35 anos” estes números ficam em 62% e 38%, respectivamente [CGMR, 2007]. 

Estima-se em 200 milhões de pessoas o mercado de consumidores de jogos casuais na 

Internet.

Do ponto de vista de mercado, o nicho de jogos casuais se apresenta como um dos mais 

promissores, partindo de praticamente nada em 2000 para um faturamento de US$ 2,5 

bilhões em 2007, havendo expectativas de alcançar US$ 10 bilhões nos próximos anos 

[CGWP, 2008]. Portanto, trata-se de um mercado que permanece crescendo vigorosamente 

através dos anos. Entre as razões que podem ser citadas para explicar o pujante 

crescimento dos jogos casuais, enumera-se: 

A consolidação de jogos como uma mídia cultural, concorrendo com o teatro, 

cinema, televisão, e outras formas de entretenimento;

A facilidade de distribuição dos jogos, sendo possível acessar jogos em redes 

públicas (Internet) ou redes privadas (Live, Wiiware). Ao mesmo tempo, esta 

facilidade está associada à massificação da Internet e das possibilidades de 

pagamento (ex. cartões de crédito);

O surgimento de novas plataformas para a disponibilização de jogos além das 

tradicionais (arcades, videogames, PCs), tais como TV Digital, celulares, 

smartphones; 

A utilização de jogos casuais para outros propósitos, além do entretenimento 

pura e simplesmente. O maior expoente, neste caso, são os advergames, jogos 

voltados para a publicidade. Além disso, os jogos casuais podem ser utilizados 

para fins educacionais, sendo conhecido neste nicho como game-based learning 

(GBLs).
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Figura 9 – Dinner Dash, Shockwave. 

No entanto, o mercado de jogos casuais é tão promissor quanto complexo e cheio de 

desafios. Do ponto de vista técnico, existem diversas considerações a respeito de produção, 

design e tecnologia [CGWP, 2006] [CGWP, 2008]. Abaixo, algumas das características 

fundamentais – exclusivas ou não – de jogos casuais:  
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Característica Descrição 

Experiência 
simples e 
intuitiva.  

A idéia consiste em definir um conjunto de regras de jogos que possam 
ser compreendidas claramente e que possam denotar objetivos claros a 
serem alcançados pelos jogadores. Ao contrário de outros tipos de 
ferramentas, o aprendizado em jogos digitais se dá através de um 
processo experimental baseado em tentativa e erro. Portanto, um jogo 
casual deve ser suficientemente intuitivo para possuir pouca ou nenhuma 
informação explícita em tutoriais ou ajudas. 

Easy to play –
Hard do 
master 

Um dos princípios básicos de game design é oferecer mecânicas cujo fácil 
aprendizado seja acessível ao público-alvo, sendo possível aos jogadores 
menos habilidosos experimentarem algumas horas de gameplay. Ao 
mesmo tempo, o jogo deve ser capaz de – continuamente - oferecer 
desafios significativos aos jogadores, isto é, tornarem cada vez mais 
difíceis. Quando jogadores se sentem desafiados, eles tendem a se 
manterem jogando determinado jogo. Importante em qualquer tipo de jogo, 
esta característica é ainda mais fundamental quando se fala de jogos 
casuais. 

Regras 
complacentes

Jogos casuais devem ser maleáveis com relação aos erros dos usuários 
(jogadores), principalmente no início do jogo. Isto é, as punições nos 
primeiros estágios e fases do jogo não devem punir severamente os 
usuários, sob pena de desmotivar os mesmos. Principalmente, porque os 
jogadores de casuais estão – quase sempre – em busca de relaxamento. 

Recompensas 
e Progresso 

De maneira geral, os seres humanos são movidos a incentivos 
(financeiros, morais, sociais) [Levitt, 2005]. Um rico e variado sistema de 
recompensas é muito importante em todo e qualquer jogo, incluindo os 
casuais. A principal motivação dos jogadores de casuais é imergir num 
mundo à parte da sua vida cotidiana, deixando de lado problemas e 
frustrações [CGWP, 2008]. Por isso, oferecer recompensas 
constantemente é uma forma de fazer com que os jogadores “se sintam 
bem” ao jogar. Dentro deste contexto, é importante oferecer pontuações 
especiais, bônus, combos deixando claro para o usuário (jogador) o 
progresso dele ao longo do jogo, evidenciando ações corretas e 
incorretas.  

Interação com 
Usuários 

Um dos pontos críticos de um jogo é a maneira com a qual um jogador 
pode interagir com o programa computacional que representa o jogo. Por 
isso, existem padrões adotados pela indústria e comprovadamente 
eficientes para os dispositivos de entrada em jogos, como teclado, mouse, 
joysticks. Quando o assunto é jogos casuais, este tópico ganha uma 
importância maior, dado o público heterogêneo que consome este tipo de 
jogo. Sendo assim, normalmente muitos jogos casuais são baseados em 
one-button-play, isto é, os controles do jogo são concentrados em apenas 
um botão. Além disso, com relação à interação com usuários, é 
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fundamental que os jogos (casuais) sejam dotados de mecanismos de 
feedback capazes de explicitar progressos e erros cometidos durante a 
experiência de jogo. Normalmente, estes feedbacks são visuais e sonoros. 
Os feedbacks visuais podem ser efeitos que misturam animações, efeitos 
de partícula, explosões, mensagens. Por sua vez, feedbacks sonoros 
podem ser efeitos sonoros que denotam objetivos alcançados, erros 
cometidos, etc., além de trilhas sonoras. 

Temática A temática de um jogo – incluindo sua narrativa e sua linha de arte – deve 
ser apropriada para o segmento do público-alvo que o jogo pretende 
atender. Normalmente, por exemplo, uma narrativa lúdica com linha de 
arte cartoon é mais apropriada para um público jovem. Portanto, é 
fundamental sempre ter em mente qual o público-alvo de determinado jogo 
ao se criar sua temática, narrativa e linha de arte. Considerando a 
heterogeneidade do público de jogos casuais, certamente, este é um dos 
maiores desafios do ponto de vista de design.

Tabela 2 – Características de Jogos Casuais (Design).

Embora estas características e desafios de design estejam presentes em todos os tipos de 

jogos, os casuais necessitam – ainda mais – que sejam exploradas ao conceber e 

desenvolver um jogo digital casual. Do ponto de vista de produção (projetos de 

desenvolvimento de jogos casuais), são marcantes as seguintes características [CGWP,

2008] [CGMR, 2007]: 
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Característica Descrição 

Orçamento Os projetos de casuais possuem os mais modestos orçamentos da 
indústria de jogos. Enquanto nos títulos mais expressivos da indústria os 
orçamentos podem alcançar US$ 10 milhões (ex. Call of Duty 4 – COD4), 
os orçamentos de jogos casuais variam de US$ 50 a 150 mil. Dentro deste 
contexto, em geral, as organizações que desenvolvem jogos casuais são 
as próprias financiadoras do projeto, sem que nenhum publisher faça 
algum investimento até próximo ao fim do desenvolvimento mesmo.

Cronograma Por conta do caráter de desenvolvimento com financiamento próprio, o 
cronograma (e seus deadlines) não são – comumente – variáveis rígidas, 
a exceção de alguns casos, como os advergames, jogos voltados para a 
publicidade, que costumam estar inseridos no contexto de campanhas e 
ações de marketing e publicidade mais amplas. Assim, a variável temporal 
mais importante dentro de um projeto de jogos casuais é o time-to-market, 
isto é, o tempo desde a concepção de um jogo até o lançamento do 
mesmo. Projetos de casuais costumam durar de 01 (um) a 06 (seis) 
meses, com algumas exceções.  

Escopo Ao início de qualquer projeto de desenvolvimento de um jogo digital, os 
requisitos e funcionalidade (escopo) do produto não estão claros. Assim, 
durante o desenvolvimento do produto o escopo vai sendo detalhado 
através de um processo iterativo, incremental e experimental. Cada 
decisão pode ser submetida à validação. Logo, o escopo tende a crescer. 
Num contexto de orçamentos e prazos curtos (ex. jogos casuais), manter o 
escopo sob controle é um enorme desafio. 

Equipe –
Tamanho e 
Aspecto 

Normalmente as equipes envolvidas na produção de jogos casuais são 
menores, principalmente quando comparadas a equipes que produzem 
jogos, por exemplo, MMOG (Massive Multiplayer Online Games). Por 
exemplo, 2 a 3 art designers são necessários para a criação de alguns 
casuais [CGMR, 2007], ao passo em que um jogo como World of Warcraft 
(WOW) pode envolver dezenas e centenas de artistas. Dessa forma, uma 
equipe de desenvolvimento de um jogo casual pode envolver de 05 (cinco) 
a 15 (quinze) pessoas. Nestas equipes é comum que uma pessoa assuma 
mais de um papel, além do fato de que um indivíduo pode estar 
comprometido com mais de um projeto.

Comunicação Naturalmente, todo desenvolvimento de jogos compreende a composição 
de equipes multidisciplinares (ex. designers, programadores, etc.), o que 
pressupõe uma necessidade de integração e comunicação. Isto, por si só, 
representa um enorme desafio, dado que informações são expressas por 
diferentes notações, particulares de cada disciplina. No caso de um jogo 
casual, este desafio é ainda maior, visto que muitos profissionais 
desempenham diferentes papéis dentro da uma mesma equipe, e muitas 
vezes estão comprometidos com mais de um projeto. 
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Distribuição Ao contrário de um relacionamento tradicional entre desenvolvedores e 
publishers, onde há o envolvimento desde o início da produção de jogos, 
incluindo o compartilhamento de riscos financeiros, no mundo de casuais - 
normalmente – a relação entre ambas as partes ocorre apenas num 
estágio mais avançado, com o jogo finalizado. Dentro deste contexto, os 
publishers são apenas responsáveis pela divulgação dos jogos em canais 
capazes de chegar ao público final. Dessa forma, a entrada do publisher 
no projeto pode demandar uma série de modificações no produto, 
provocada por demandas desde de design à qualidade do produto. Trata-
se de um risco porque um dos stakeholders, o publisher, inicia sua 
participação apenas num estágio avançado do desenvolvimento de um 
jogo digital casual. Além disso, o usuário final do produto acaba sendo 
envolvido – em larga escala - apenas após o lançamento do jogo. Logo, 
este envolvimento tardio pode representar um alto risco para qualquer 
projeto. 

Tabela 3 – Características de Jogos Casuais (Produção e Projetos). 

Portanto, as características supracitadas são aquelas mais marcantes no contexto do 

desenvolvimento de jogos digitais casuais, exclusivos ou não. Para efeitos de análise e 

discussão, estas características serão utilizadas como critério ou parâmetro ao longo deste 

estudo.

2.2 Jogos Casuais: Definição dos Desafios e Problemas 

Complementarmente à descrição das características existentes no mundo de jogos casuais, 

são definidos os principais problemas e desafios comuns neste contexto para que possam 

ser foco deste estudo, com ênfase nas organizações conhecidas como small-players.

Inicialmente, uma pesquisa [Standish, 2009] identificou que as principais causas de 

insucesso em projetos de software (entre os quais software para jogos digitais) eram: Falta 

de participação ativa dos usuários; Requisitos e especificações incompletas; Requisitos e 

especificações em constante mudança. Considerando estes três problemas-raiz, além das

características do mundo dos jogos casuais (mencionadas anteriormente), se definem os 

principais desafios do desenvolvimento de jogos digitais casuais:

 DESAFIO I: Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento. Se alguns 

nichos de desenvolvimento de software sofrem com a falta de envolvimento do 

usuário durante a construção de um determinado produto, nos jogos casuais este 

problema é inerente. Ao contrário de alguns softwares que são desenvolvidos em 

parceria com um cliente/usuário final para a definição de requisitos, no 
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desenvolvimento de jogos digitais, há uma grande distância entre o usuário final e a 

equipe que desenvolve o produto. Obviamente, o distanciamento e incompreensão 

das necessidades e anseios do usuário final são riscos altos em qualquer projeto. Se 

do ponto de vista de negócios um público-alvo amplo e heterogêneo representa uma 

grande oportunidade; do ponto de vista de produção é um risco. Desenvolver um 

produto para atender às necessidades de uma grande e variada audiência, 

certamente, é mais complexo do que desenvolver um produto equivalente para uma 

audiência segmentada e específica.

 DESAFIO II: Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas (em 
constante mudança). Um produto tangível (ex. automóvel, edifício, etc.) possui 

características bem definidas. Por isso, quando são projetados os requisitos as 

especificações estão bem estruturadas e sedimentadas para que o processo de 

construção possa ser realizado. Por sua vez, produtos intangíveis (ex. software de 

um jogo digital casual) quando são concebidos não possuem requisitos bem-

definidos e validados. Sendo assim, o processo de construção de um jogo casual (e 

produtos similares) é realizado baseado em requisitos e especificações incompletas, 

o que pode frustrar expectativas e levar a um insucesso do projeto. Além disso, 

durante o projeto, o escopo costuma sofrer grandes alterações provocadas pelo 

ambiente dinâmico de negócios e pela própria indefinição inicial das especificações. 

Estas variações podem prejudicar o projeto, levando ao descontrole de outras 

variáveis como o orçamento e o prazo (time-to-market). Embora sejam excelentes 

oportunidades de oferecer um produto melhor e com maior chance de sucesso no 

mercado. 

 DESAFIO III: Comunicação Multidisciplinar. Um jogo digital casual de sucesso é 

resultado de uma combinação harmônica de elementos como interface (cenários, 

linha de arte, etc.), dinâmica (narrativa, temática, enredo, etc.) e mecânica (regras, 

incentivos, recompensas). A construção destes elementos demanda a aplicação de 

conhecimentos em diferentes disciplinas como game design, art design e software 

engineering (entre outras). Logo, há visões e pontos de vista diferentes para cada 

produto a ser construído. Como integrar estas visões? Como expressar, representar 

e transmitir conhecimento específico de uma área para outra? Enquanto o 

desenvolvimento de um software de propósito específico (ex. Customer Relationship 

Management – CRM) pode envolver duas a três áreas de conhecimento, um

software de jogo digital (ex. casual) normalmente envolverá mais de uma dezena de 
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áreas de conhecimento, tornando a questão da comunicação multidisciplinar mais 

complexa e desafiadora.

 DESAFIO IV: Reuso. O desenvolvimento de produtos de software (entre os quais 

jogos digitais casuais) tem avançado de um estágio de produção artesanal (onde 

produtos são criados inteiramente “do zero") para um estágio baseado em 

manufatura (onde há reuso sistemático e economia de escopo). No mundo do 

desenvolvimento de jogos (e de software em geral) há uma necessidade constante 

por uma diminuição dos custos e prazos (time-to-market) dos produtos através da 

introdução de abstrações, automação e reuso. Esta necessidade tem promovido 

grandes avanços como o uso de bibliotecas multimídia (ex. DirectX), game engines, 

etc. Contudo, há um enorme espaço para avanço no encapsulamento de 

conhecimento e reuso principalmente no que se refere ao núcleo (core) dos jogos, 

com ênfase em elementos como gameplay e mecânica. Atualmente, esta mudança 

(de artesanal para manufatura) demanda investimentos altos. A grande questão é: 

Como introduzir estes conceitos no contexto de jogos digitais casuais, onde os 

investimentos são menores em comparação a outros nichos de mercado? 

Pragmaticamente, para demonstrar uma forte correlação existente entre os problemas 

recorrentes no desenvolvimento de jogos e os desafios apresentados pelo mundo dos jogos 

casuais se utiliza o diagrama de causa-efeito (fishbone diagram) [Ishikawa, 2009] que busca 

identificar a correlação entre problemas evidenciando qual a origem (causa) para a 

existência dos demais (efeitos). Supõe-se que a medida mais eficiente de discutir e enfrentar 

um problema (ou desafio) seja atacar suas reais causas. Por isso, segue os diagramas de 

causa-efeito para os problemas mencionados: 
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Figura 10 – Ishikawa: Causa e Efeito – Atraso em projetos e suas causas. 

A partir do diagrama acima, pode ser observado que quatro dos principais desafios do 

mundo de jogos casuais pode ser apontados como causadores do problema descrito como 

“atraso na entrega de projetos de jogos digitais casuais”, com ênfase nas seguintes causas 

e sub-causas: 

 Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento

o Como conciliar idéias ou conceitos conflitantes, mas necessários para 

atender um público amplo e heterogêneo?

o Com pouco envolvimento, há uma dificuldade enorme em conhecer o 

problema apropriadamente e, principalmente validar decisões. E se uma 

assunção estiver absolutamente equivocada para o público no qual o produto 

foi projetado? 

o Como validar estas decisões antes de colocar o produto disponível para a 

ampla audiência? Sem este envolvimento, provavelmente, haja bastante risco 

associado às decisões tomadas no projeto. 

 Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas
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o Novas oportunidades de negócio, impactando no design inicialmente proposto 

para o produto.

o Solicitações de mudanças realizadas durante o projeto, aumentando o 

escopo inicialmente previsto.

o Requisitos definidos nos momentos iniciais do projeto passam a ser 

inadequados ou defasados. 

 Comunicação multidisciplinar (relacionado a problemas internos de comunicação)

o Como a informação é trocada entre áreas de diferentes expertises técnicas? 

Como um game designer poderá expressar suas idéias para um art designer 

ou software engineer? 

o Estas diferenças de vocabulários geram problemas internos de comunicação.

o Certamente, há também a questão de expectativas incongruentes entre os 

envolvidos no projeto devido a essa diferença de vocabulários.

 Reuso (relacionado à ausência de reuso sistemático)

o Muitos produtos são criados “from scratch”, isto é, do zero: com pouco ou 

nenhum reuso de idéias, conceitos ou elementos criados (ex. imagens ou 

código). 

o Sem reuso (ou pouco), muito esforço deve ser direcionado no sentido de criar 

um novo produto, fazendo com que haja um grande time-to-market

associado.

o Ausência de um processo sistemático de garantia da qualidade ou de 

verificação de conformidade de requisitos baseado em componentes. Uma 

vez validado, o componente pode ser amplamente reutilizados em diversos 

produtos. Sem isto, o processo de testes passa a ser essencialmente 

extensivo e exploratório (inviável), com pouca eficiência e apresentando 

diversos defeitos (bugs) e inconformidades no produto, o que adia ainda mais 

o lançamento do projeto.

Similarmente, outros diagramas de causa-efeito podem ser utilizados para demonstrar que 

os desafios inerentes ao desenvolvimento de jogos casuais podem ser apontados como 
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causadores (eles mesmos e suas sub-causas) de diversos outros problemas no 

desenvolvimento de jogos:

 Alto número de defeitos apresentados por grande parte dos produtos; 

 Requisitos inadequados para o público; seja porque foram mal projetados ou porque 

não foram entregues; 

 Altos custos associados (muito esforço necessário – baixo reuso) para um baixo 

retorno (por causa de produtos que não obtêm sucesso junto ao público porque 

foram mal concebidos ou projetados).

Embora outros diagramas possam ser construídos, a estrutura básica apenas revelará a 

forte correlação entre os principais problemas existentes (ex. atrasos, alto custos, defeitos, 

etc.) e seus causadores (desafios: causas e sub-causas). Dessa forma, este estudo 

pretende focar nas causas (e sub-causas) dos principais problemas do desenvolvimento de 

jogos (com ênfase no nicho de casuais) como forma discutir e apresentar sugestões mais 

eficientes, ao invés de discutir efeitos (sintomas).
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3. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS CASUAIS: “ESTADO DA ARTE”

A indústria de jogos encontra-se na fronteira entre a indústria de software e a indústria 

criativa. Se por um lado, o software é quem torna o jogo digital acessível e interativo; por 

outro, os elementos presentes em um jogo (ex. narrativa e conteúdo: imagens, animações, 

sons, etc.) se assemelham àqueles presentes em outros tipos de mídia, como os filmes 

produzidos pela indústria cinematográfica.

Assim, uma premissa a ser estabelecida por este estudo é que um jogo digital não é apenas 

software. Apesar de todo jogo digital ser disponibilizado sob formato de um software, a 

quantidade de recursos – como elementos visuais (ex. animações, modelos 3D, e cenários) 

e elementos sonoros (ex. efeitos sonoros e trilhas sonoras) – existentes supera, em geral, a 

quantidade de código existente. Outro importante indicativo de que jogo não é apenas 

software é o fato de que, em geral, a quantidade de designers ou horas de esforços na área 

de design supera a quantidade de programadores ou horas de esforços destinadas à 

programação.

Por isso, apesar do software ser uma importante parte de um jogo digital, os desafios do 

desenvolvimento de jogos não podem ser analisados sob a óptica estrita da ciência da 

computação ou engenharia de software.

Dentro deste contexto, este trabalho defende que os problemas, desafios e o “estado da 

arte” quanto ao desenvolvimento de jogos sejam analisados sob diversos critérios, entre os 

quais: processos de desenvolvimento de jogos, tecnologia para desenvolvimento de jogos e

design de jogos (inclui game design e art design). Estes critérios – no contexto deste estudo 

– serão enfatizados sob o ponto de vista dos jogos digitais casuais. Finalmente, este 

trabalho abordará os aspectos de processos de desenvolvimento para jogos (elemento-

chave) mais extensivamente por ser o principal foco de atuação desta pesquisa, além de 

considerar que os elementos de tecnologia e design estarem mais bem estabelecidos

(maduros).

3.1 Processos de Desenvolvimento de Jogos Casuais 

Historicamente, o início do desenvolvimento de jogos foi marcado pela ausência de uma 

abordagem ou método técnico-científico para suportar a criação de jogos digitais. A 

ausência de qualquer método sistemático ou minimamente estruturado recebe o nome de ad

hoc. Inicialmente, os jogos digitais existentes eram suficientemente simples, afinal, não 
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utilizavam um sistema de regras complexo, além disso, estes jogos eram dotados de 

rudimentares elementos visuais.

Outro fator importante para a inicial simplicidade dos jogos existentes por volta dos anos 50-

60 – além da inerente capacidade limitada dos computadores à época – é que não existia 

um mercado de jogos. Naquele tempo, os computadores pessoais não eram tão populares e 

os videogames (consoles) sequer existiam. Portanto, a criação de jogos possuía um caráter 

fortemente experimental e de pequena escala. Um dos jogos que chamou bastante atenção 

àquela época foi o SpaceWar, criando no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em 

1962. O jogo possuía impressionante realidade quanto aos conceitos físicos envolvidos 

[Kent, 2001].

Sendo assim, não existia uma indústria ou mercado de jogos. Os jogos digitais criados eram 

extremamente simples. Por isso, a abordagem para o desenvolvimento de jogos era 

essencialmente ad hoc, com equipes minúsculas (uma ou duas pessoas), onde a principal 

habilidade dos indivíduos era a programação. Por isso, era comum um programador 

escrever o roteiro do jogo, criar elementos de arte (visual) e codificar o jogo. O 

desenvolvimento era baseado no método de code-and-fix [Flynt, 2005]. Esta abordagem se 

apresentava caótica, porém os resultados obtidos eram satisfatórios. A principal limitação 

desta abordagem é que dificilmente ela funcionaria dentro de um ambiente industrial 

[Furtado, 2006]. 

Mais tarde, por volta dos anos 70, inicio-se o processo de crescimento do mercado e da 

indústria de jogos digitais. Este crescimento se dá - entre outros fatores - pelo advento dos 

videogames (consoles) e a popularização dos computadores pessoais (PCs), equipamentos 

fundamentais para a execução de jogos digitais [Kent, 2001]. Estes artefatos foram capazes 

de levar os jogos digitais para dentro dos lares. 
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Figura 11 – Pong, Atari. 1972. 

Pong, em 1972, é considerando um marco na historia dos jogos digitais por se tratar do 

primeiro blockbuster (ou grande sucesso) da indústria. Desde então, os dispositivos 

computacionais presentes em computadores pessoais e videogames evoluíram bastante e 

de maneira inacreditável; ao mesmo tempo, a expectativa dos consumidores de jogos 

passou a demandar – cada vez mais – jogos desafiadores, imersivos, dotados de poderosos 

recursos (som, vídeo, imagens, animações). 

Portanto, o desenvolvimento de um jogo digital deixou de ser uma atividade rudimentar de 

caráter fortemente experimental, passando a se tornar uma atividade extremamente 

complexa, multidisciplinar, criativa e, obviamente, lucrativa. Desde então, o crescimento do 

mercado de jogos digitais transformou a indústria em uma das mais poderosas e 

promissoras do mundo. Por isso, passou a ser necessário um método técnico-científico 

(processo) para suportar o desenvolvimento de produtos, não havendo mais espaço para 

uma abordagem absolutamente ad hoc. 

Posteriormente, cada vez mais, os processos de desenvolvimento passaram a significar um 

relevante “capital intelectual” das organizações que desenvolvem jogos, ao ponto em que, 

atualmente, pouquíssimas empresas costumam tornar público elementos que formam seus 

processos de desenvolvimento. Por esse motivo, a maior parte das fontes de informação se 

concentra em pesquisas científicas e elementos marginais dos processos que são 

divulgados pelas organizações (dado o sigilo com que o tema é tratado). Apesar das 

dificuldades de encontrar informações relevantes para subsidiar uma análise crítica do ponto 

de vista científico, é fundamental abordar este tema quando se está discutindo o 
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desenvolvimento de jogos digitais casuais. Assim, as subseções a seguir buscam discutir 

modelos de referências, estudos de caso e postmortems publicados pela indústria e pela 

academia. 

3.1.1 Processos Baseados no Modelo Cascata de Desenvolvimento 

Os jogos digitais encontraram sua era de ouro, a partir dos anos 70, quando se iniciou o 

processo de massificação dos computadores pessoais, videogames e, conseqüentemente, 

dos jogos digitais. Inúmeros títulos foram lançados e alcançaram estrondoso sucesso, entre 

eles, Space Invaders, lançado pela Atari em 1978. Nesta época (anos 70), o modelo de ciclo 

de vida de desenvolvimento de software predominante era conhecido como cascata ou 

waterfall, por ter uma estrutura baseada em fases bem definidas que ocorrem em seqüência 

linear [Sommerville, 2007]. Sabe-se que, historicamente, os processos de desenvolvimento 

de software costumam influenciar os processos de desenvolvimento de jogos digitais. Sendo 

assim, processos baseados no modelo cascata passaram a ser adotados pela indústria de 

jogos e, de maneira geral, possuía o seguinte fluxo: 

Figura 12 – Modelo Cascata ou Waterfall, 1975. 

O modelo supracitado consiste na realização de fases sequenciais – uma após a outra –

onde os artefatos criados na fase anterior são consumidos pela fase posterior (sem 

nenhuma volta a uma fase anterior). Em particular, o Game Waterfall Process (GWP)

[Chandler, 2006], uma adaptação do modelo cascata para o mundo dos jogos impõe 

algumas modificações em relação ao modelo cascata utilizado na indústria de software

[Chandler, 2006]: 
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FASE DESCRIÇÃO RESULTADO

Requisitos 
(Requirements)

Normalmente um game designer escreve um 
documento de especificação do jogo onde 
descreve a arquitetura de informação, o fluxo do 
jogo, regras e mecânicas, incentivos e 
recompensas e elementos (lógicos, visuais, 
sonoros, etc.). Este documento costuma receber o 
nome de game design specification. 
Opcionalmente, constrói-se mais dois artefatos na 
forma de documentos: art document (art doc) e 
technology document (tech doc). O art doc cujo 
principal foco é nos aspectos visuais do jogo: linha 
de arte, referências, padrões, etc. Por sua vez, o 
tech doc é um documento de especificação técnica 
que define tecnologias, frameworks, padrões. 

Game design 
specification, 
opcionalmente, 
art doc e tech 
doc. 

Projeto  
(Design) 

O foco é projetar a solução capaz de atender aos 
objetivos definidos para o projeto. Em geral, 
engenheiros utilizam métodos de análise e projeto 
para criar uma arquitetura estável e, ao mesmo 
tempo, criam protótipos funcionais para validar 
requisitos críticos. Paralelamente, designers 
gráficos (ou artistas) desenvolvem esboços, 
sketches (rascunhos), artes conceituais (concept 
art) para validar idéias e conceitos iniciais.  

Arquitetura de 
software do jogo, 
protótipos, 
esboços, etc. 

Implementação  
(Implementation) 

O foco é o desenvolvimento dos elementos do jogo 
propriamente dito. Engenheiros desenvolvem as 
classes, objetos, arquitetura, funções, métodos, 
scripts que fazem parte do software suporta o jogo. 
Designers gráficos criam os elementos visuais do 
jogo, entre eles: modelos 2D e 3D, cenários, 
backgrounds, animações, efeitos visuais (FXs), 
telas, etc. Sound designers criam as trilhas 
sonoras do jogo e, também, os efeitos sonoros 
(SFXs). Assim, dessa forma, toda parte de código 
e recursos de um jogo é – essencialmente – 
desenvolvida na fase de implementação.

Executáveis, 
elementos visuais 
e sonoros, 
código-fonte, etc. 

Verificação 
(Verification)

A fase de verificação (verification) tem objetivo 
voltado para garantir que o jogo produzido atende 
às especificações definidas nas fases de requisitos 
e projeto. Portanto, as atividades de verificação 
buscam ratificar a conformidade e ajustar a 
inconformidade do produto existente.

Versão do jogo 
(aceita) ou 
solicitações de 
ajustes. 
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Distribuição  
(distribution) 

Compreende as atividades de implantação e 
distribuição do jogo digital. O jogo pode ser 
distribuído em artefatos (ex. DVD) ou estar 
disponível para download.  

Jogo 
disponibilizado 
para o público. 

Tabela 4 – Fluxo de Atividades - GWP. 

As discussões a respeito das vantagens e desvantagens do uso de processos cuja essência 

está no modelo cascata serão realizadas logo a seguir, na seção “Crítica ao Estado da Arte”. 

3.1.2 Processos Baseados no Modelo Iterativo e Incremental

O modelo cascata apresenta muitas limitações inerentemente ligadas à sua natureza. Entre 

os quais àquelas que dizem respeito à flexibilidade e tolerância às mudanças. Assim, em 

meados dos anos 90, como uma evolução ao modelo cascata, surgiram processos 

baseados no modelo iterativo e incremental de desenvolvimento. A idéia fundamental 

consiste em dividir o problema em vários subproblemas (divide and conquer) e – de acordo 

com o andamento de cada iteração – entregar incrementos que são soluções parciais da 

solução final para o problema. 

 

Figura 13 – Modelo Iterativo e Incremental, 1995. 

A abordagem iterativa e incremental representa uma mudança de paradigma em relação ao 

modelo cascata, pois elimina o pressuposto que todo entendimento do problema deve 

ocorrer anteriormente ao desenvolvimento. A idéia fundamental é tirar proveito do 

aprendizado obtido ao longo do ciclo de desenvolvimento do produto. Com a estratégia de 

“dividir para conquistar” é possível quebrar o problema existente em vários subproblemas, 

priorizando-os. Em geral, a priorização leva em consideração os anseios dos clientes e 

envolvidos através de critérios como valor agregado e retorno de investimento. Além disso, o 
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modelo iterativo e incremental apresenta maior flexibilidade com relação à incorporação de 

mudanças.

Uma iteração é um período de tempo dentro de um ciclo de desenvolvimento onde é 

possível realizar todas as disciplinas e atividades previstas para um conjunto restrito de 

requisitos ou funcionalidades, gerando assim um incremento ao produto. Dessa forma, cada 

iteração ou conjunto de iterações é responsável por entregar os requisitos mais prioritários e 

críticos, capazes de agregar mais valor ao negócio dos interessados. Em geral, as iterações 

têm uma curta duração para que o feedback possa ser imediato. Por isso, cada iteração 

força a colaboração de indivíduos focados em resolver um conjunto restrito de 

subproblemas. Ao final de uma iteração, o aprendizado obtido pode ser utilizado para 

resolver os próximos subproblemas [Sommerville, 2007].

Dentro deste contexto, surgiram diversos processos baseados no modelo iterativo e 

incremental, tais como o Processo Unificado (PU) (ou Rational Unified Process - RUP),

eXtreme Programming (XP), Feature-Driven Development (FDD), Scrum, entre outros. 

Todos esses e processos contemporâneos eram essencialmente focados em 

desenvolvimento de software. Assim como a tendência de décadas anteriores, influenciaram 

os processos de desenvolvimento de jogos digitais. Inicialmente, eles foram adotados por 

empresas de jogos originalmente como foram criados (focados no desenvolvimento de 

software) para que – posteriormente – pudessem ser adequados à realidade do 

desenvolvimento de jogos digitais [Flynt, 2005]. Em comum, todos eles possuem o fato de 

terem surgido em um momento histórico da indústria em que havia descontentamento geral 

com o modelo cascata de desenvolvimento e processos similares. 

O Rational Unified Process (RUP) é provavelmente o caso mais popular entre os processos 

de desenvolvimento de software iterativo e incremental. Ele descreve um conjunto de 

atividades (workflow), disciplinas, guidelines utilizando uma abordagem preditiva para o 

processo de desenvolvimento. Trata-se de um framework de processos de desenvolvimento 

de software construído através da experiência da Rational e de suas subsidiárias ao longo 

de décadas [Krutchen, 2006]. Entre as melhores práticas defendidas pelo RUP encontram-

se: desenvolvimento iterativo e incremental; gerenciamento sistemático de requisitos; 

arquitetura componentizada; modelagem visual; verificação contínua da qualidade; e 

controle sistemático de mudanças.
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Figura 14 – Rational Unified Process (RUP). 1998.

O desenvolvimento de um software através do RUP se dá em fases. Porém, ao contrário do 

modelo cascata, durante uma fase várias iterações podem ocorrer através das disciplinas 

(ex. requisitos). Por isso, ao longo do ciclo de vida do projeto, as diferentes disciplinas 

podem ter suas atividades realizadas um ou mais vezes. 
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FASE DESCRIÇÃO RESULTADO

Concepção
(inception) 

Marcada pelo estabelecimento da motivação do 
projeto (business-case, fatores de sucesso, 
retorno, etc.). Além disso, é criado um modelo de 
casos de uso básico, plano de projeto, avaliação 
inicial dos riscos, e descrição do projeto.

Plano de projeto, 
documento de 
requisitos (inicial). 

Elaboração 
(elaboration)

É responsável por “dar forma” inicial ao projeto. 
Realiza a análise do problema do domínio e a 
arquitetura do projeto obtém sua estrutura básica. 

Documento de 
requisitos, 
arquitetura do 
sistema, 
protótipos, 
documentos de 
testes.  

Construção  
(Construction)

Objetiva desenvolver os componentes e outras 
funcionalidades do sistema projetado. Esta é a 
fase que possui maior ênfase em codificação. Em 
projetos muito grandes esta fase pode ter muitas 
iterações, como forma de dividir os casos de uso 
em partes gerenciáveis e que possam gerar 
protótipos demonstráveis. 

Protótipos 
funcionais, 
versões estáveis, 
arquitetura do 
sistema, 
resultados de 
testes, scripts de 
implantação. 

Transição
(Transition)  

É responsável pela mudança do produto do 
ambiente de desenvolvimento para a organização-
alvo (usuários finais). As atividades desta fase 
incluem treinamento dos usuários finais, 
manutenção do produto e “beta-tests” do sistema 
para validá-lo diante das expectativas dos 
usuários. 

Novas versões 
estáveis, 
resultados de 
testes com 
usuários, manuais 
de implantação e 
de usuário, etc. 

Tabela 5 – Fases do RUP.

A partir das informações evidenciadas acima (imagem e tabela), é importante perceber que 

as diferentes disciplinas envolvidas no RUP são realizadas em todas as fases – com maior 

ou menor ênfase. Por essa razão, ao longo do ciclo de vida do projeto, as pessoas estão 

fazendo requisitos, análise, projeto, implementação, testes ao mesmo tempo. Entretanto, 

para um pequeno conjunto de requisitos escolhidos (dividir para conquistar). As disciplinas 

são:

 Modelagem de negócios (business modeling); 

 Requisitos (requirements);
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 Análise e projeto (design);

 Implementação (implementation); 

 Testes (tests);

 Implantação (deployment).

Além das disciplinas auxiliares:

 Gerenciamento de projetos (project management);

 Gerenciamento de configuração (configuration management); 

 Ambiente (environment).

Dessa forma, o RUP e métodos originados a partir do Processo Unificado (PU) 

representaram um grande avanço em relação ao modelo cascata. Além de ter um processo 

mais flexível e capaz de absolver mudanças, há uma evolução em relação às disciplinas que 

passam a oferecer referência (guidelines) para o desenvolvimento de software. As 

vantagens e desvantagens do uso do RUP no contexto do desenvolvimento de jogos digitais 

(ênfase em casuais) serão discutidas mais adiante na seção “Crítica ao Estado da Arte”.

3.1.2.1 Metodologias Ágeis
Em 2001, um grupo de renomados profissionais da indústria de software se reuniu em Utah 

(EUA) para discutir novas formas de desenvolver software, como alternativa ao uso de 

abordagens “pesadas”, “burocráticas” e baseadas em documentação (como o RUP). Em 

comum, todos possuíam experiência com metodologias alternativas que buscavam ser 

“ágeis” [Beck, 2001]. Neste encontro, se decidiu adotar o nome “ágil” designar uma 

metodologia de desenvolvimento de software que respeitasse e estivesse de acordo com o 

Manifesto Ágil, o principal resultado da reunião. O Manifesto Ágil é uma declaração explícita 

de valores [Beck, 2001]: 

Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas

Software funcionando sobre documentação detalhada
Colaboração do cliente sobre negociação de contrato

Responder a mudanças sobre seguir um plano 

Enquanto as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software (ex. RUP) 

procuravam valorizar os itens à direita, as metodologias ágeis buscam enfatizar valor nos 
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itens à esquerda. Além destes valores, o Manifesto ainda inclui um conjunto de princípios 

[Beck, 2001], entre os quais: 

A maior prioridade é satisfazer o cliente através da rápida e contínua 

entrega de software de valor”, “Mudanças (de requisitos) são bem 

vindas, mesmo que tardiamente no processo de desenvolvimento. 

Processos ágeis tiram se aproveitam das mudanças para garantir 

vantagem competitiva aos clientes” e “Software funcionando é medida 

primária de progresso.  

Existem várias metodologias de desenvolvimento que possuem tais valores e práticas como 

fundamentos, entre elas: 

 Extreme Programming (XP) 

 Scrum 

 Lean Software Development (LDS)

 Feature Driven Development (FDD) 

Neste trabalho, serão discutidos aspectos de duas das mais proeminentes metodologias 

ágeis: eXtreme Programming e Scrum. A primeira enfatiza aspectos de engenharia de 

software, a segunda foca em aspectos da gestão de projetos, sendo, portanto, 

complementares. Não há relatos de que LDS ou FDD tenham tido algum uso relevante na 

indústria de jogos digitais, ao passo em que as duas primeiras, XP e Scrum, são 

amplamente utilizadas por empresas de desenvolvimento de jogos. 

O eXtreme Programming (XP) – criado por Kent Beck em 1996 - é das mais difundidas 

metodologias ágeis de desenvolvimento de software. O principal foco de XP é nos métodos 

de engenharia de software utilizados. Ao contrário das metodologias tradicionais, XP

valoriza a adaptabilidade em detrimento à predictibilidade. Isto é: ao contrário de fluxos de 

atividades bem-definidos, defendem que a equipe deve ser capaz de decidir quais 

atividades e quando realizar. Os idealizadores de XP acreditam que mudanças de requisitos 

são inerentes no desenvolvimento de software, e, por isso, é preferível adotar uma 

abordagem flexível. Eles também defendem um conjunto de valores que devem ser 

compartilhados por qualquer equipe que “faz” XP: comunicação, simplicidade, feedback, 

coragem e respeito. Além disso, em XP existe um conjunto de boas práticas identificadas ao 

longo do tempo como práticas de sucesso na engenharia de software:
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Figura 15 – Melhores Práticas de XP, 2004.

XP descreve quatro atividades básicas que devem ser realizadas por cada membro de uma 

equipe (ao invés de definir fluxos de atividades como outras metodologias): Testar, codificar, 

ouvir e projetar. A equipe deve fazer uso destas atividades (combinadas com as técnicas 

defendidas nas melhores práticas) para realizar os objetivos do desenvolvimento.

O Scrum, por sua vez, nome com origem no esporte conhecido com rugby, onde os 

indivíduos colaboram entre si para alcançar o objetivo: mover a bola contra o campo 

adversário [Schwaber, 2004], é uma metodologia ágil que busca uma forma empírica de lidar 

com o caos, em detrimento a um processo bem definido [Schwaber, 2004], privilegiando a 

adaptabilidade em detrimento à predictibilidade. Em ambientes complexos, um "processo 

bem definido" tem sua probabilidade de sucesso drasticamente reduzida quando aplicado ao 

desenvolvimento de um produto. Uma das principais idéias do Scrum para atacar este 

problema é a implantação de um gerenciamento descentralizado, que é capaz de lidar mais 

eficientemente com contextos pouco previsíveis [Schwaber, 2004]. 
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Figura 16 – Overview do Scrum, 2004.

Para tanto, o gerenciamento é distribuído através de três agentes independentes [Beedle, 

2004]:

PAPEL DESCRIÇÃO  

Product 
Owner 

É o responsável pelo retorno sobre o investimento (ROI) do projeto. Seu 
papel é garantir que o produto entregue atenda aos anseios do 
patrocinador do projeto e priorizar quais funcionalidades devem ser 
entregues primeiramente, por agregar mais valor ao mesmo. 

Scrum Master É responsável por guiar o time, intermediar negociações entre o product 
owner e o time. Seu principal papel é ensinar e acompanhar a utilização 
do Scrum. 

Team (time) São todos integrantes comprometidos em desenvolver o produto alvo do 
projeto, de acordo com suas próprias decisões para alcançar os objetivos 
estabelecidos.

Tabela 6 – Papéis do Scrum. 

Embora o principal foco seja entregar valor ao cliente, os membros de um time de projeto 

Scrum devem utilizar alguns artefatos como apoio ao gerenciamento descentralizado e 

simples [Schwaber, 2004]:
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ARTEFATO DESCRIÇÃO  

Product 
Backlog  

É uma lista priorizada (pelo product owner) de todas as funcionalidades 
que o produto deve conter. 

Sprint Backlog É uma lista das funcionalidades mais relevantes, quebrada em tarefas com 
suas respectivas estimativas de duração, do presente momento até o fim 
do sprint (iteração). É definida pelo time e negociada com o product owner. 
O time deve procurar manter esta lista sempre atualizada. 

Reports São relatórios capazes de mostrar o andamento do projeto. Existem 
vários, como o bug history, bug count, impediment list report, etc. No 
entanto, destacam-se:

 Sprint burndown: Permite visualizar a velocidade e o progresso do 
trabalho das atividades no sprint (iteração) atual. Serve para 
motivar a equipe e ajudar na tomada de decisões de planejamento. 
Sua atualização é feita diariamente (uma vez) pelos integrantes do 
time.

Product burndown: Permite uma visualização do projeto como um 
todo, não apenas do sprint (iteração), informando as 
funcionalidades que têm sido entregues. Serve de apoio às 
decisões relativas ao projeto como um todo, não apenas restritas 
ao sprint. 

Product 
Increment 

É o resultado de um sprint composto pelo conjunto de itens de backlog 
(requisitos, funcionalidades, etc.) selecionados para a iteração. 

Tabela 7 – Artefatos Gerados pelo Scrum. 

Outra característica do Scrum é que o processo é extremamente simples do ponto de vista 

de fluxo de atividades. Em um projeto, existem basicamente as seguintes etapas [Schwaber, 

2004]:
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ARTEFATO DESCRIÇÃO  

Preparação Onde se define o business-case, visão, product backlog inicial e outras 
premissas ligadas aos projetos.

Sprints São iterações realizadas, uma após a outra, para entregar gradativamente 
funcionalidades capazes de agregar valor ao negócio do cliente. Dentro de
cada sprint são realizadas algumas atividades: 

Scrum Planning Meeting: É o início de um sprint, onde o product owner
tem a oportunidade de atualizar a priorização dos itens do product backlog
e definir juntamente com a equipe um product increment a ser entregue ao 
cliente ao final do sprint;

Daily Scrum Meeting: É um encontro diário realizado pelo time onde os 
membros discutem: tarefas em que trabalharam, tarefas em que irão 
trabalhar, e possíveis impedimentos que estejam atrapalhando o 
progresso do trabalho. Este encontro é uma maneira eficiente de manter 
os membros cientes dos objetivos e impedir que o projeto "saia do rumo";
Criação do Product Increment: A finalização das funcionalidades 
definidas para um determinado sprint marca a realização de um product 
increment;

Sprint Review: Neste momento, o time exibe o product increment 
construído ao product owner, que é responsável por validar e/ou solicitar 
ajustes para que o produto se torne adequado aos anseios do cliente;

Sprint Retrospective: Objetiva identificar os pontos positivos e negativos 
do sprint que entregou o último product increment e busca corrigir os 
problemas encontrados. 

Atualização do Product Backlog: O product owner é responsável por re-
priorizar toda lista de itens do product backlog para que um próximo sprint 
possa ser iniciado motivado pelos mais prioritários itens. 

Encerramento É a última etapa de um projeto utilizando Scrum. Ocorre após a finalização 
de todos sprints e é marcada pela entrega do produto final que motivou a 
criação do projeto. 

Tabela 8 – Fluxo de Atividades de Gerenciamento de Projetos no Scrum. 

As vantagens e desvantagens do uso de XP e Scrum no contexto do desenvolvimento de 

jogos digitais (ênfase em casuais) serão discutidas mais adiante na seção “Crítica ao Estado 

da Arte”. 

3.1.2.2 Processos Adaptados ao Desenvolvimento de Jogos 

Embora os processos amplamente utilizados pela indústria de software tenham influenciado 

por muito tempo os processos de desenvolvimento de jogos [Flynt, 2005], o tempo provou 

que esta não era uma abordagem recomendável. Ao adotar processos essencialmente 
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voltados para o desenvolvimento de software, outras importantes disciplinas do 

desenvolvimento de jogos (ex. game design, art design, sound design), eram relegadas a 

um segundo plano, passando a ocupar um papel marginal no desenvolvimento de um 

produto de jogos. Certamente, o software é um dos desafios de qualquer jogo, porém não é 

o único nem o mais crítico. 

Dessa forma, os processos de software utilizados pela indústria de jogos passaram a sofrer 

adaptações para torná-los mais adequados à realidade do desenvolvimento de jogos. Sendo

assim, o Game Waterfall Process (GWP) [Flood, 2003] [Flynt, 2005] se mostrou como a 

primeira iniciativa de adaptar processos de software (modelo cascata) transformando-os em 

processos de jogos (modelo cascata para jogos). Apesar dos avanços iniciais, com a 

introdução de disciplinas específicas de jogos, o GWP esbarrou nas limitações inerentes ao 

modelo cascata.

Dentro deste contexto, o Game Unified Process (GUP) [Flood, 2003] surge como uma 

alternativa no desenvolvimento de jogos como um processo iterativo e incremental. O GUP

defende uma abordagem híbrida e opcional entre o RUP (Rational Unified Process) e o 

eXtreme Programming (XP) de acordo com a realidade de cada organização, além de incluir

as disciplinas comuns ao desenvolvimento de jogos (ex. game design). Contudo, apesar de 

representar um avanço com relação ao Game Waterfall Process (GWP), o GUP se mostra 

incapaz de atacar problemas críticos do desenvolvimento de jogos, como a integração entre 

disciplinas de design (game design, design gráfico, level design, usabilidade) e disciplinas 

de ciência da computação (engenharia de software, programação). O GUP também não 

especifica métodos e técnicas para realizar o fluxo de atividades necessárias para a criação 

de um jogo.

O Extreme Game Development (XGD) [Demachy, 2003] significa mais uma tentativa de 

adaptar um método utilizado pela indústria de software à realidade do desenvolvimento de 

jogos digitais. XGD defende que o insucesso de projetos de jogos decorre de três razões: 

Rapidez na evolução da tecnologia;

Pessoas querem sempre fazer o melhor, e não o necessário; 

Dinâmica existente no mercado provocando constantes mudanças.

Sendo assim, XGD propõe uma “tradução” da metodologia XP para a realidade dos jogos 

digitais. Porém, a tradução é superficial e apenas sugere a adaptação de algumas das 

práticas comuns ao XP. Naturalmente, tanto XP quanto XGD são metodologias baseadas 

em adaptabilidade, portanto, não especificam fluxos de atividades para a criação de jogos. A 
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ausência destas informações significa um baixo nível de guidance (referência) provido por 

XGD, fazendo com que esta metodologia sugerida não seja facilmente utilizada por equipes 

que desenvolvem jogos digitais.

Estes trabalhos (GUP e XGD) tiveram uma grande repercussão no meio industrial e em 

grandes eventos do setor, como a Game Developers Conference (GDS), sendo 

considerados como iniciativas importantes dentro do segmento de processos para o 

desenvolvimento de jogos. Contudo, apresentam severas limitações quanto a sua utilização 

em larga escala na indústria. O maior destas limitações é a ausência de técnicas e métodos 

para suportar o fluxo de atividades necessárias para a criação de jogos digitais. Não há 

indícios ou recomendações (publicadas) para a implantação destes processos (ou modelos 

de referência) em organizações. 

Como mencionado anteriormente, organizações que desenvolvem jogos digitais não 

costumam publicar seus processos ou métodos por se tratar de um grande capital intelectual 

destas empresas. Por isso, algumas iniciativas de processos de desenvolvimento possuem 

um caráter acadêmico. Uma delas, o Agile Game Process (AGP) [Araujo, 2006] especifica 

um conjunto de disciplinas, fases, papéis, artefatos, fluxo de atividades para o 

desenvolvimento de advergames, isto é, jogos voltados para a publicidade. Trata-se de 

processo baseado nas melhores práticas de Scrum (gerenciamento) e XP (programação).

Contudo, o processo apresenta – mais uma vez - carência em disciplinas fundamentais 

ligadas à área de design. Outro trabalho, Metodologia Preditiva para o Desenvolvimento de 

Jogos de Computador [Carvalho, 2006] também especifica um conjunto de disciplinas, 

fases, papéis, artefatos, fluxo de atividades focado no desenvolvimento de jogos para PC. 

Assim como o AGP, este segundo trabalho apresenta carências em disciplinas não ligadas à 

ciência da computação e engenharia de software. Além disso, ambos os trabalhos não 

foram validados em âmbito industrial e não tiveram continuidade, dado o caráter acadêmico 

destas iniciativas. 

As vantagens e desvantagens do uso destes processos, métodos ou modelos de referência

no contexto do desenvolvimento de jogos digitais (ênfase em casuais) serão discutidas mais 

adiante na seção “Crítica ao Estado da arte”.

3.2 Tecnologias para Jogos Casuais

3.2.1 Linguagens de Baixo-Nível 

Nos primórdios da indústria de jogos digitais, os jogos eram programados em linguagens de 

programação de baixo nível (ex. Assembly x86), que são linguagens muito próximas às 
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linguagens de máquina que controlam o hardware dos computadores e dispositivos 

computacionais. Naquela época, um dos principais limitantes dos jogos criados era a 

capacidade de processamento e de memória existente nos computadores. Por isso, era 

necessário investir muito esforço em otimizações no código escrito para que o jogo 

programado pudesse funcionar no hardware. Além disso, cada hardware possui um conjunto 

próprio de instruções, por isso, a utilização de linguagens de baixo nível faz com que – para 

cada versão de hardware – sejam necessárias adaptações no código escrito. Esta é a razão 

de existir várias distribuições da linguagem assembly para diversos hardwares diferentes. 

add DI,4

00010010

Um exemplo ilustrativo exibido acima mostra a complexidade da programação em 

linguagens de baixo nível. A programação em assembly exige compreensão da arquitetura 

de hardware que se está trabalhando, além da manipulação de elementos como memória e 

registradores. Assim, por conta da necessidade de inúmeras otimizações e de baixa 

produtividade associada ao desenvolvimento utilizando linguagens de baixo nível, práticas e 

métodos importantes de engenharia de software foram relegados [Watt, 2000]. Logo, 

assembly foi descartado também como tecnologia para desenvolvimento de jogos casuais. 

 

Figura 17 – Doom, 1993.

Posteriormente, os computadores e seus dispositivos de hardware (ex. memória, 

processador, etc.) evoluíram, possibilitando a criação de jogos digitais de maior 

complexidade lógica e estética. Assim, com o crescimento do mercado e da expectativa do 

público consumidor de jogos, as organizações desenvolvedoras de jogos passaram a voltar 

suas atenções para a engenharia de software e o uso de linguagens de programação de 

mais alto nível, como forma de melhorar a produtividade das equipes que produziam os

jogos. Um dos marcos do início desta mudança de paradigma foi o jogo Doom (1993, id 
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Software), o primeiro título programado em linguagem C a obter sucesso. Finalmente, 

programadores mais conservadores - em relação à adoção de linguagens de mais alto nível 

e engenharia de software – passaram a acreditar que os compiladores poderiam gerar 

códigos tão competitivos e otimizados quanto os melhores programadores poderiam fazê-lo 

[Furtado, 2006]. 

Porém, atualmente, linguagens de baixo nível perderam terreno no desenvolvimento de 

jogos de maneira geral, devido à sua baixa produtividade. Assim, encontram-se mais 

difundidas na criação de tecnologias de suporte ao desenvolvimento de jogos (ex. engines), 

como será visto adiante. 

3.2.2 Bibliotecas Multimídia

Durante os anos 80 cada fabricante de hardware tinha seus próprios dispositivos de 

hardware e, com isso, um conjunto específico de instruções utilizadas para renderização de 

gráficos 2D e 3D, por isso, cada jogo criado tinha que ser desenvolvido com adaptações 

para cada um dos hardware alvo. Nesta época, surgiram inúmeros esforços visando 

padronizar os conjuntos de instruções providos por cada hardware [Furtado, 2006].

 

Figura 18 – Bibliotecas Multimídia APIs. 

Em particular, estas iniciativas se deram através da criação de bibliotecas multimídia, ou API

(application programming interface) que se trata de conjunto de funções capazes de 

manipular rotinas de programação. Os sistemas operacionais é quem manipulam 

diretamente o hardware através de drivers (ou device drivers). As APIs ou bibliotecas 

multimídia é quem são responsáveis por padronizar a comunicação entre os sistemas 

operacionais (e seus recursos) e o código do jogo.

Um dos primeiros esforços neste sentido se tratou da biblioteca conhecida como OpenGL, 

surgida como resultado da colaboração de diversas empresas (ATI, Dell, HP, IBM, Intel, 

Matrox, Sun, NVIDIA, 3Dlabs) encabeçadas pela Silicon Graphics Inc. (SGI). Este comitê de 
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empresas é responsável pela manutenção do padrão (aberto). O OpenGL é uma biblioteca 

multimídia, ou API, contendo um conjunto de centenas de funções para manipulação de 

recursos de hardware principalmente focados em nos aspectos de vídeo. Internamente, o 

OpenGL possui uma estrutura baseada em máquinas de estado, sendo possível alterar 

estados para obter diferentes modificações e efeitos gráficos. Além disso, o padrão permite 

ser extendido para se adequar às necessidades de outros fabricantes de hardware

(flexibilidade).

Figura 19 – Half-Life (OpenGL). 

Outra biblioteca multimídia bastante conhecida, contudo menos utilizada pela indústria que 

OpenGL, chama-se Allegro (do italiano: rápido, vivo, brilhante). Trata-se de uma biblioteca 

livre e código aberto para o desenvolvimento de jogos digitais, cuja principal ambição é ser 

independente de plataforma, sendo possível utilizar o mesmo código fonte em diversas 

plataformas. Entre os recursos disponíveis em Allegro pode-se citar: gráficos 2D e 3D, 

manipulação de entrada e saída (teclado, mouse), sprites, exibição de vídeos e controle de 

som [Allegro]. Além disso, Allegro é totalmente extensível, isto é, podem ser escritas 

extensões para suportar recursos que não são previstos pela API. O Allegro – além de tudo 

– possui uma sintaxe simples capaz de encapsular várias rotinas complexas, sendo uma API 

ideal para iniciantes e para projetos de pouco tempo de duração, porque melhora a curva de 

aprendizado. Apesar disso, Allegro não vingou como um padrão industrial, sendo mais 

utilizado em iniciativas indies, isto é, por pequenas organizações e iniciativas de pequenos 

grupos de desenvolvedores.
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Figura 20 – Icy Tower (Allegro). 

Por sua vez, o Microsoft DirectX, mais conhecida e difundida biblioteca multimídia ao lado de 

OpenGL, trata-se de um conjunto de APIs focadas – principalmente – em programação de 

jogos para a plataforma Windows. Inicialmente, os distribuidores de jogos incluíam um 

pacote do DirectX junto aos seus jogos, posteriormente, o DirectX passou a ser oferecido 

juntamente com o Windows. Ao contrário do OpenGL e do Allegro, o DirectX é um padrão 

fechado, mantido pela Microsoft e algumas empresas, como a ATI e a nVidia. Os principais 

componentes de DirectX são [DirectX]: 
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COMPONENTE DESCRIÇÃO

Direct Graphics DirectDraw: para gráficos 2D. Direct3D (D3D): para gráficos 3D.

Direct Input Para tratamento de mecanismos de entrada, como: teclado, mouse, 
joysticks, controladores de jogos. 

DirectPlay Para comunicação em rede local (LAN) ou internet.  

DirectSound Para reprodução de trilhas e elementos sonoros. Inclui o DirectSound3D
para reprodução de sons 3D. 

Direct Media 
Object

Para apoio de streamming de objetos, como codificadores, 
decodificadores e efeitos.
 

DirectSetup Para a instalação de componentes do DirectX.  

Tabela 9 – Principais Componentes do DirectX. 

 

Figura 21 – XNA Racers (DirectX). 

Apesar de significar um grande avanço, as bibliotecas multimídia ou APIs multimídia foram 

capazes apenas de padronizar e simplificar o acesso a recursos externos ao jogo. Era 

necessário avançar mais no sentido de padronizar e organizar os conceitos ligados

diretamente ao jogo. Contudo, é inegável que - durante os anos 90 – as bibliotecas 

multimídia foram a tecnologia mais importante no desenvolvimento de jogos. 

No contexto deste estudo (focado em jogos digitais casuais), as bibliotecas multimídia já 

representaram o principal arcabouço tecnológico em uma época em que praticamente não 

existia o mercado de casuais. Porém, atualmente, não são utilizadas para suportar 

diretamente o desenvolvimento de jogos digitais casuais. Portanto, a presença das 
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bibliotecas multimídia neste estudo funciona muito mais como registro histórico da evolução 

da tecnologia do que um ponto a ser debatido no âmbito das tecnologias para jogos casuais.

3.2.3 Motores e Engenhos (Engines)

Motor de jogo, game engine, ou engenho são nomes que denotam o mesmo conceito. Estes 

são considerados o “estado da arte” em tecnologia para desenvolvimento de jogos. Trata-se 

de um programa de computador baseado em um conjunto de bibliotecas, disponibilizado –

em geral – na forma de APIs com o objetivo de simplificar ou abstrair tarefas repetitivas e 

comuns ao desenvolvimento de qualquer jogo.

De maneira geral, os engines são construídos em cima de bibliotecas multimídia, 

aproveitando substancialmente parte do esforço empreendido para automatizar, abstrair e 

simplificar atividades comuns a vários tipos de jogos, isto é, um problema recorrente. 

Algumas destas atividades são: renderização de imagens 2D e 3D, manipulação da 

memória de vídeo, tratamento de dispositivos de entrada e saída (I/O). Sendo assim, 

normalmente, estes recursos já são providos por uma biblioteca multimídia, como o OpenGL

e o DirectX. Por isso, a concentração dos engines é direcionada para conceitos diretamente 

ligados aos jogos, tais como inteligência artificial, conceitos de física (ex. leis de Newton, 

sistema de colisão e partículas), entre outros [Furtado, 2006]. 

 

Figura 22 – Motor de Jogos ou Engenho.

Portanto, game engines e bibliotecas multimídia têm a mesma motivação e razão de existir. 

A principal diferença entre ambos é o gap (distância) conceitual existente. Enquanto 

bibliotecas multimídia se concentram em disponibilizar interfaces de acesso aos recursos 

providos pelo sistema operacional e pelo hardware. Por sua vez, os game engines provêem

um conjunto de funcionalidades diretamente ligadas aos conceitos e ao comportamento de 

um jogo, como aspectos de jogabilidade e gameplay.
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Atualmente, os game engines são considerados o “estado da arte” no desenvolvimento de 

jogos e representam um crucial fator de sucesso. Jogos como Counter-Strike e Team 

Fortress apenas foram capazes de ser lançado (com custos viáveis e um tempo de mercado 

aceitável) devido ao uso de poderosos engenhos. O primeiro deles, Counter-Strike foi 

construído como um mod (ou modificação) do jogo Half-Life que, por sua vez, foi criado com 

base em Doom (1993). Alguns requisitos são fundamentais e comuns aos melhores 

engenhos existentes [Furtado, 2006]: 

Arquitetura modular e flexível;

Bom nível de abstração;

Elementos básicos de jogos (entidades);

Gerenciamento de ambiente (Mundo lógico. Ex. Modelagem da física);

Tratamento de Entrada e Saída (teclado, mouse, joysticks);

Tratamento de Gráficos (renderização 2D e 3D, animação, etc.);

Gerenciamento de Sons (trilhas e efeitos sonoros); 

Suporte à conectividade (rede, sessão, sincronização, etc.);

Elementos básicos de inteligência artificial (ex. algoritmos); 

Usabilidade; 

E uma linguagem para definição de estruturas e fluxos suportados.

Entre os game engines mais famosos no segmento de jogos casuais, se pode citar o Torque 

Game Engine (TGE) como um dos maiores expoentes do seu segmento, criado pela 

GarageGames.

Figura 23 – Wildlife Tycoon: Venture Africa. Torque Game Engine (TGE) 

Trata-se de um motor 3D que – além disso – provê recursos de conectividade em rede, 

scripting e uma linguagem para descrição do mundo do jogo (baseada em script). O TGE
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pode ser suportado por diversas plataformas: Windows, Macintosh, Linux, Wii, Xbox360 e 

iPhone. Inúmeros jogos já foram criados utilizando-se da tecnologia TGE, entre os quais: 

Blockland, Marble Blast Gold, Minions of Mirth, TubeTwist, Ultimate Duck Hunting, Wildlife 

Tycoon: Venture Africa, ThinkTanks, e Penny Arcade Adventures [Torque]. Atualmente, o 

TGE é o mais popular engenho utilizado para jogos.

Outro motor para jogos (engenho) é o SexyFramework da Popcap feito em C++ e apropriado 

para a criação de jogos casuais (jogos mais simples para sessões curtas de 

entretenimento). A Popcap tem publicados alguns jogos de muito sucesso criados com o 

SexyFramework, entre eles o Peggle, um jogo que recebe as melhores críticas há bastante 

tempo, e por isso, possui diversas continuações [Popcap]. 

 

Figura 24 – Peggle Nights, 2008 – Popcap (SexyFramework). 

De maneira geral, os motores ou engenhos de jogos são “aquilo que há de mais moderno” 

no desenvolvimento de jogos digitais casuais, ou seja, o “estado da arte” do ponto de vista 

tecnológico. As vantagens e eventuais desvantagens do uso de engenhos (game engines) 

serão discutidas na seção “Crítica ao Estado da Arte”.

3.2.4 Linguagens de Alto Nível

Dentro do contexto de desenvolvimento de jogos, inovações tecnológicas foram sendo 

introduzidas ao longo do tempo (ex. bibliotecas multimídia, motores para jogos). Cada uma 

delas visava automatizar, encapsular e permitir o reuso de um conjunto de atividades 

rotineiras e recorrentes comuns ao fluxo de todos os programas (ex. software ou jogo 

digital). Cada inovação trazia consigo abstrações para que os profissionais pudessem se 

concentrar nos aspectos e detalhes realmente relevantes.
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Paralelamente ao desenvolvimento de bibliotecas multimídia e motores, as linguagens de 

programação de baixo nível (ex. Assembly, C) foram sendo substituídas por linguagens de 

mais alto nível. Se anteriormente era necessária a manipulação de endereços de memória e 

registradores, atualmente, isto não faz mais sentido na maior parte dos jogos (software) 

desenvolvidos. Ao invés de se preocupar com manipulação de memória de vídeo, os 

desenvolvedores devem, agora, estar mais focados em aspectos do jogo como: 

jogabilidade, inimigos (inteligência artificial), recompensas, entre outros. 

Dessa forma, as linguagens de alto nível (ex. Java, Flash Actionsprint, C++) podem ser 

consideradas o “estado da arte” – também - do ponto de vista tecnológico, em termos de 

linguagens de programação para jogos (com ênfase em casuais). Contudo, linguagens de 

programação são criadas sem propósito especifico, isto é, não são criadas para resolver um 

tipo específico de problema (ex. programação de jogos, programação de aplicações 

bancárias, etc.). Por isso, assim como todas as soluções genéricas, linguagens de 

programação são projetadas para serem capazes de suportar a modelagem e resolução de 

todos os tipos de problemas. Se, por um lado, linguagens de programação são capazes de 

prover soluções para inúmeros problemas, estas soluções podem não ser ótimas. Trata-se 

de um tradeoff: Soluções genéricas são mais abrangentes, enquanto soluções específicas 

geralmente trazem melhores resultados.

Por isso, linguagens de programação (alto nível) são utilizadas – geralmente – em 

combinação com motores de jogos. Além disso, entre aquelas mais populares (Java, Flash

Actionsprint, C++) há pontos positivos e negativos, estando a adoção de uma delas 

associada ao meio de distribuição como fator crucial de decisão. Mais adiante, na seção 

“Crítica ao Estado da Arte” serão apontadas vantagens e desvantagens em relação às 

linguagens de programação de alto nível.

3.2.5 Ferramentas de Criação Visual de Jogos

Por sua vez, as ferramentas de criação visual de jogos são alternativas que pressupõem o 

desenvolvimento de jogos sem que haja intervenção de programação e engenharia de 

software. Uma vez que para o uso de bibliotecas multimídia ou motores de jogos é 

necessário expertise em programação, as ferramentas de criação visual de jogos defendem 

o uso de conceitos de alto-nível e modelos gráficos para representar o jogo propriamente 

dito. O usuário destas ferramentas é provido com interfaces para criar elementos visuais, 

definição de comportamento de entidades, fluxo de jogo, entre outras facilidades. Isto 

representa uma nova forma de fazer jogos, ou seja, um novo paradigma introduzido por 

estas ferramentas [Furtado, 2006]. 
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Figura 25 – Ferramentas de Criação Visual de Jogos. 

Em geral, estas ferramentas são construídas sobre uma biblioteca multimídia como OpenGL

ou DirectX. A mais famosa destas ferramentas é o Game Maker, cujo foco é em jogos bi-

dimensional (2D). 

Figura 26 – Game Maker 7.0. 

Dentro de um ambiente de jogo 2D, o Game Maker provê uma série de recursos, como uma 

interface para manipulação de sprites e sons. Outros recursos providos podem ser listados 

como a seguir: definição de salas e ambientes, scrolling (deslocamento relativo à 

movimentação do background), tratamento de eventos (entrada, saída, colisão, etc.), 

timelines (linha do tempo lógica para tratamento de eventos temporais no jogo), etc. Por 

conta de todas essas facilidades, a produtividade do Game Maker para a criação de jogos 

2D simples é impressionante. Contudo, quando os jogos começam a se tornar um pouco 

mais complexos, a eficiência do Game Maker cai vertiginosamente, apresentando-se como 
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uma ferramenta extremamente limitada. Além disso, a ferramenta não é extensível, isto é, 

não pode ser reescrita para suportar novas funcionalidades. Mais adiante, na seção “Crítica 

ao Estado da Arte” serão apontadas vantagens e desvantagens em relação ao uso de 

ferramentas de criação visual de jogos digitais casuais. 

3.3 Design e Jogos Casuais

Em termos gerais, o design pode ser definido como a “atividade através da qual se projetam 

todos os tipos de artefatos” [Jones, 1991], incluindo utensílios, vestimentas, peças gráficas, 

livros, máquinas, ambientes, softwares, etc.

Assim, a história do design se inicia a partir da década de 60, quando as pesquisas e 

métodos de design ganharam volume, motivados pelo aumento da complexidade e da 

demanda por produtos industriais de alto valor agregado. Então, os esforços visavam 

sistematizar o processo de design de produtos, logo, surgiu a primeira geração dos 

processos de design, estruturado de maneira linear e seqüencial. Inicia-se o processo por 

uma ampliação de informações a respeito do problema, seguido por fases de geração de 

alternativas e depois seleção das melhores soluções. Normalmente, os produtos eram 

criados, lançados ao mercado para que, então, fosse verificada a aceitação dos mesmos 

junto ao público final. Dentro deste contexto, os métodos que possuíam maior destaque 

eram o brainstorming, a caixa morfológica e o diferencial semântico [Neves, 2008]. 

Posteriormente, entendeu-se que a natureza dos processos de design não poderia ser linear 

e seqüencial, pois se tratava de algo que não era natural ao processo criativo, que deve ser 

iterativo e incremental. Assim, surgiu a segunda geração dos processos de design, onde os 

métodos são centrados no usuário, argumentativos, com soluções reguladas pela satisfação 

do usuário, sendo a participação do usuário um fator crítico de sucesso no processo de 

design. Entre estes novos métodos destacam-se a definição de personas, a construção de 

cenários e as técnicas de imersão [Neves, 2008].

Dessa forma, os processos e métodos de design passaram a ganhar importância em todos 

os setores da indústria, inclusive, na indústria de jogos digitais, a ponto de surgir uma 

especialização do design para o mundo dos jogos: o game design. O principal papel do 

game designer (designer de produto para jogos) no desenvolvimento de jogos é na definição 

do enredo, narrativa, desafios, pontuação, elementos visuais e sonoros, etc. de um jogo 

digital. Entre os principais métodos de game design, cita-se: 
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 Zimmerman [Zimmerman, 2006] entende que a indústria de jogos costuma conceber 

jogos sob uma perspectiva metodológica cíclica que compreende a prototipação, 

análise e refinamento do produto durante o desenvolvimento do mesmo. A idéia é –

continuamente – desconstruir e construir o jogo até encontrar o estado ideal. Assim, 

o processo consiste em realizar intervenções em cada versão intermediária do jogo 

para que o produto final possua um bom acabamento.

 Luban [Luban, 2001] apresenta um estudo focado na definição inicial do jogo, 

descrevendo um método visando obter um consenso entre os envolvidos no 

processo criativo. O autor define quatro estágios para se chegar à definição de que 

tipo de jogo realizar: o primeiro estágio é de definição e organização dos objetivos, 

esse estágio é de preparação da equipe, de se buscar as pessoas de diferentes 

aptidões, mas que tenham conhecimento de jogos digitais; no segundo estágio 

identificam-se os parâmetros, ou características, do novo jogo e seus valores; o 

próximo passo do processo de escolha de um novo jogo é a definição das idéias e 

filtragem dos resultados; e, no quarto estágio se analisa as hipóteses de acordo com 

as prioridades e tenta-se identificar o melhor conceito possível. 

 Huntsman [Huntsman, 2000] defende o processo de design de jogo em três etapas: a 

primeira focada no tipo de jogo a ser produzido (o que fazer?); a segunda visa às 

definições para iniciar a produção do jogo (em que pensar?); e finalmente a terceira 

etapa busca-se definir as especificações do jogo a ser produzido (quais são as 

necessidades?).

 Adams e Rollings [Adams e Rollings, 2006] propõem uma conciliação entre o 

irracional e o racional; entre o imaginário e o lógico-sistemático. O método proposto é 

centrado no usuário, onde o game designer deve definir um perfil de usuário 

detalhadamente, e buscar um jogo que possa ser empático e divertido sob a ótica 

daquele usuário. Esta é a principal diferença estas abordagens e as demais. 

Além destes métodos que buscam uma descrição mais extensiva do processo de game 

design, existem outros focados em necessidades específicas ou pontuais do processo de 

game design, conforme abaixo:

 Concepção de um jogo digital (casual): Técnicas de identificação do problema como 

análise da tarefa [Nielsen, 1993] ou técnicas apresentadas por XDM [Neves, 2008] 

para a exploração do problema, geração e seleção de alternativas. Todas 
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compreendem desde o momento de identificação do problema até a escolha de uma 

alternativa ou solução de design para o problema.

 Representação e especificação de um jogo digital (casual): Técnicas de descrição e 

representação da solução, entre as quais:

o Prototipação em papel, ou utilizando uma ferramenta de prototipação rápida 

[Nielsen, 1993] servem para representar idéias ou conceitos de maneira mais 

concreta. 

o Mapas mentais, ou mind maps, servem para representar (visualmente) de 

maneira analítica ou estruturada um conjunto de idéias e conceitos 

relacionados entre si [Nielsen, 1993].

o Casos de uso ou cenários para descrever – dinamicamente – os diferentes 

fluxos de interação entre o usuário e o artefato digital (no caso, o jogo digital 

casual) [Neves, 2008].

 Validação e Verificação de um jogo digital (casual) 

o Heurísticas são regras definidas para serem aplicadas a determinado 

problema. Por exemplo: numa busca pelo melhor caminho entre duas 

cidades, uma heurística adotada pode ser a distância (em linha reta) entre as 

duas. Para a verificação e validação da qualidade e conformidade de 

artefatos digitais também existem heurísticas que pode ser adotadas para 

avaliação. Algumas delas são apresentadas por Nielsen [Nielsen, 1993] e 

outras – mais específicas para jogos digitais casuais – foram criadas por 

Breyer [Breyer, 2008]. A principal vantagem do uso de heurísticas é que o 

processo de avaliação (verificação e validação) pode ser realizado em 

ambientes controlados e mais rapidamente. 

o Testes de Usuário são realizados com o objetivo de verificação, validação e 

obtenção de feedback. Algumas técnicas foram introduzidas por Nielsen 

[Nielsen, 1993] a respeito da elaboração e preparação de testes com usuário. 

Uma das principais preocupações é com a escolha do perfil de usuário que 

participará dos testes. Os participantes escolhidos devem refletir o público-

final para o qual o produto (o jogo casual) está sendo desenvolvimento. 

Posteriormente, estes métodos foram ajustados à realidade dos jogos digitais 
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e foram criados testes específicos para jogos digitais, um deles chamados de 

“beta-tests” [Flynt, 2005].

Além do game design (análogo ao design de produto em outras indústrias), há outras 

especializações na disciplina de design, entre elas: art design e sound design. Contudo, não 

são o foco atual dentro do escopo deste estudo. Mais adiante, os métodos de design (com 

ênfase em game design) serão discutidos na seção “Crítica ao Estado da Arte”. 

3.4 Críticas ao Estado da Arte

Metodologicamente, a crítica ao “estado da arte” será realizada utilizando como critérios os 

desafios do desenvolvimento de jogos casuais evidenciados no capítulo anterior.  

DESAFIO DESCRIÇÃO

I Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento.

II Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas (em 
mudança). 

III Comunicação Multidisciplinar.  

IV Reuso. 

Tabela 10 – Principais Desafios do Desenvolvimento de Jogos Casuais. 

Logo, os diferentes aspectos envolvidos no desenvolvimento de jogos digitais casuais 

(processos, tecnologia e design) serão analisados – inicialmente - separadamente. Mais 

adiante será uma buscada uma correlação entre estes aspectos sob a ótica dos critérios de 

avaliação adotados. Por uma necessidade de construção dos argumentos, os aspectos 

serão analisados de acordo com a ordem sequencial: tecnologia, design e processos, 

conforme a seguir. 

3.4.1 Tecnologia para Jogos Casuais

Do ponto de vista de tecnologia, sabe-se que houve uma enorme evolução desde Tennis for 

Two até Halo 2. Das linguagens de baixo nível até os motores de jogos e linguagens de alto 

nível, um longo caminho foi percorrido. Atualmente, o “estado da arte” – do ponto de vista 

tecnológico – no desenvolvimento de jogos são os motores de jogos e as linguagens de alto 

nível. Além disso, em larga escala industrial, apenas estas tecnologias são adotadas.

Dessa forma, as linguagens de baixo nível e as bibliotecas multimídia fazem parte deste 

estudo apenas como registro histórico da evolução das tecnologias para jogos, estando 

excluídas de qualquer análise mais criteriosa.
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Objetivamente, cada abordagem tecnológica deverá ser avaliada conforme o seu grau de 

relevância em relação aos desafios do desenvolvimento de jogos casuais. Sendo assim, as 

abordagens analisadas sob a referência dos principais desafios do desenvolvimento de 

jogos casuais serão: 

 Motores para jogos; 

 Linguagens de alto nível; 

 Ferramentas de criação visual de jogos. 

DESAFIO MOTORES 
PARA JOGOS

LINGUAGENS 
DE ALTO 
NÍVEL 

FERRAMENTAS 
DE CRIAÇÃO 
VISUAL 

Público-alvo amplo, heterogêneo 
e sem envolvimento. 

N/A N/A N/A

Requisitos e especificações 
incompletas e dinâmicas (em 
constante mudança). 

N/A N/A N/A

Comunicação Multidisciplinar.  N/A N/A N/A

Reuso.  ••• • •• 

 

N/A = NÃO SE APLICA

• = BAIXA RELEVÂNCIA 

•• = MODERADA RELEVÂNCIA 

••• = ALTA RELEVÂNCIA

Tabela 11 – Tecnologias x Desafios dos Jogos Casuais.

Considerando a tabela acima, se pode concluir que os aspectos tecnológicos são pouco 

relevantes mediante os principais desafios demandados pelo desenvolvimento de jogos 

casuais. Se por um lado, as abordagens são pouco relevantes; por outro refletem uma 

maturidade das alternativas atualmente existentes. Um dos indicativos da maturidade das 

tecnologias existentes é o fato do Chaos Report [Standish, 2009] não apontar “limitações 

tecnológicas” como principais fatores de insucesso em projetos de software, incluindo –
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entre estes – os projetos de jogos digitais casuais. Eis, então, que surge o questionamento: 

“Qual a tecnologia mais adequada para o desenvolvimento de jogos casuais”?

Inicialmente, é preciso estabelecer que as ferramentas de criação visual de jogos não são 

amplamente utilizadas pela indústria. A principal razão é que estas ferramentas são 

extremamente limitadas considerando os recursos disponíveis. Além disso, há pouca 

flexibilidade para extender estas ferramentas, sendo mais adequadas a jogos simples ou 

prototipação rápida de jogos nas fases iniciais de um projeto. Logo, para responder esta 

pergunta é preciso salientar que: 

 De maneira geral, em relação ao critério onde a tecnologia é relevante (reuso), o uso 

de motores de jogos apresenta resultados melhores que o uso de linguagens de alto 

nível;

 O uso de motores de jogos demanda o conhecimento da própria ferramenta e sua 

linguagem, o que é mais um obstáculo para os engenheiros e programadores;

 Embora forneçam inúmeros recursos e facilidades, os motores apresentam 

limitações. Normalmente, estas limitações de recursos podem ser resolvidas 

escrevendo complementos (provavelmente com uso de linguagens de alto nível).

Portanto, do ponto de vista estritamente tecnológico, a melhor abordagem a ser seguida 

requer a combinação do poder dos motores de jogos e a flexibilidade das linguagens de alto 

nível. Em muitos casos, o uso de uma tecnologia específica está muito mais ligado a fatores 

externos (ex. canal de distribuição, público-alvo) do que a critérios de produção ou 

tecnologia.

3.4.2 Design e Jogos Casuais

De maneira geral, as propostas apresentadas por Zimmerman [Zimmerman, 2006], Luban

[Luban, 2001], Huntsman [Huntsman, 2000] e Adams & Rolling [Adams e Rollings, 2006] 

representam um grande avanço dentro da disciplina de game design. Contudo, apresentam-

se como processos de “caixa preta”, onde os métodos e tomadas de decisão não são 

explícitas, baseados na observação do trabalho de profissionais da indústria. Sendo, 

portanto, difícil tornar estes processos e métodos replicáveis e adaptáveis a outras 

realidades. O principal uso destas propostas é servir como modelo de referência para 

processos e métodos de design para jogos definidos a partir destes. Comparativamente, em 

relação aos desafios do desenvolvimento de jogos casuais, temos que: 
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DESAFIO Zimmerman Luban Huntsman Adams & 
Rollings

Público-alvo amplo, 
heterogêneo e sem 
envolvimento.

•• • • •••

Requisitos e especificações 
incompletas e dinâmicas (em 
constante mudança). 

••• •• •• ••

Comunicação Multidisciplinar.  •• •• •• ••

Reuso.  N/A N/A N/A N/A

 

N/A = NÃO SE APLICA 

• = BAIXA RELEVÂNCIA

•• = MODERADA RELEVÂNCIA

••• = ALTA RELEVÂNCIA

Tabela 12 – Design x Desafios dos Jogos Casuais. 

De maneira geral, não há abordagem absolutamente superior às demais. Todas 

compartilham das limitações de serem genéricas do ponto de vista de descrição de fluxos de 

atividades. Porém, em critérios particulares (os desafios mencionados), algumas delas 

sobressaem sobre as outras conforme a seguir:

 Em relação à amplitude, heterogeneidade e falta de envolvimento dos usuários no 

desenvolvimento, a abordagem de Adams & Rollings se mostra superior porque é 

centrada no usuário, fazendo uso de técnicas para representar o perfil e os anseios 

dos usuários como fator de definição e validação de decisões de design. 

 Em relação à flexibilidade necessária para suportar as mudanças e incompletude de 

requisitos, a abordagem de Zimmerman se mostra superior às demais. Isto porque 

compreende que o processo de game design é uma contínua construção-

descontrução-construção das decisões e das funcionalidades do produto. Portanto, 

está mais preparada para encarar as mudanças como inerentes e necessárias. Mais 

que isso: reconhecê-las como oportunidades incríveis de melhorar o produto 

continuamente. 
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 Em relação ao suporte à comunicação interdisciplinar nenhuma delas apresenta 

aspectos ou contribuições significativas para integrar as demais disciplinas 

envolvidas no desenvolvimento de jogos digitais casuais. 

 Em relação ao reuso, igualmente, nenhuma delas apresenta quaisquer contribuições. 

Além disso, o fato de serem abstratas suficientemente faz com que abordagens focadas em 

necessidades específicas do desenvolvimento de jogos casuais possam apresentar 

contribuições mais significativas, ilustradas conforme a seguir:

 Concepção de um jogo digital casual: O emprego de técnicas de exploração do 

problema, geração e seleção de alternativas defendidas por XDM [Neves, 2008]. 

 Representação e especificação de um jogo digital casual: O emprego de técnicas de 

mapas mentais e prototipação defendidas por Nielsen [Nielsen, 1993]. 

 Verificação e validação de um jogo digital casual: o uso – nos momentos adequados 

– das técnicas de avaliação heurística, defendida por Breyer [Breyer, 2008] 

combinada aos métodos de testes de usuário para jogos [Nielsen, 1993] [Flynt, 

2005].

Portanto, a conclusão é que os principais modelos de referência de processos de game 

design (ex. Zimmerman e Adams & Rollings) apresentam uma moderada maturidade em 

relação aos desafios do desenvolvimento de jogos casuais, com duas principais limitações: 

são abstratos (genéricos) e pouco integrados às demais disciplinas (ex. engenharia de 

software). Certamente, estas limitações podem ser supridas a partir da integração de 

técnicas específicas (ex. avaliação heurísticas) aos modelos de referência; além da 

definição de um processo de desenvolvimento que possa integrar a disciplina de game 

design às demais.

3.4.3 Processos de Desenvolvimento de Jogos Casuais

Inicialmente, este estudo estabelecerá que o uso de processos de software como processos 

de desenvolvimento de jogos digitais casuais deverá ser considerado inadequado. Isto 

devido à premissa deste trabalho em que: “jogo não é apenas software”. Embora o software 

seja responsável por tornar o jogo acessível e tangível, a construção de um jogo envolve 

muito esforço nas áreas de game design, art design e sound design, além de diversas 

outras disciplinas. Logo, para efeitos de análise e discussão do “estado da arte”, serão 

descartados os seguintes processos, métodos ou modelos de referência:
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 Modelo Cascata (Waterfall)

 Rational Unified Process (RUP)

 eXtreme Programming (XP)

Sendo assim, os processos, métodos e modelos de referência discutidos serão: 

 Scrum 

 Game Waterfall Process (GWP)

 Game Unified Process (GUP)

 eXtreme Game Development (XGD) 

 Metodologia Preditiva para o Desenvolvimento de Jogos de Computador 

 Agile Game Process (AGP)

Analiticamente, iremos segmentar em três grupos de discussão: 

 Metodologias focadas em gerenciamento de projetos: Inclui apenas o Scrum. Apesar 

de não ser focada em jogos digitais casuais nem especialmente ajustada a esta 

realidade, o Scrum tem sido utilizado em uma variedade de indústrias, com ênfase 

recente na indústria de software e de jogos digitais. 

 Modelos de referência de processos de jogos digitais casuais: Entre os quais o GWP, 

o GUP e o XGD, que possuem uma maior evidência no meio industrial, tendo obtido 

destaque em conferências e debates do setor ao longo dos anos. Normalmente, as 

organizações não costumam publicar detalhes sobre seus processos de 

desenvolvimento. Assim, estes três modelos de referência foram aqueles em maior 

evidência recentemente.

 Metodologias construídas em âmbito acadêmico: Iniciativas que foram realizadas a 

partir de estudos acadêmicos que, no entanto, não foram levadas adiante do ponto 

de vista de adoção em escala industrial, entre as quais “Metodologia Preditiva para o 

Desenvolvimento de Jogos de Computador” e “Agile Game Process (AGP)”.  



59

DESAFIO Scrum

Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento. • 

Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas (em 
constante mudança). 

•••

Comunicação Multidisciplinar. ••

Reuso.  N/A

 

N/A = NÃO SE APLICA

• = BAIXA RELEVÂNCIA 

•• = MODERADA RELEVÂNCIA

••• = ALTA RELEVÂNCIA

Tabela 13 – Scrum x Desafios dos Jogos Casuais. 

Em relação aos desafios do desenvolvimento de jogos casuais, o Scrum apresenta uma 

baixa relevância em relação à amplitude, heterogeneidade e falta de envolvimento dos 

usuários (embora defina claramente um papel – chamado product owner – para representar 

o cliente). Entretanto, não está explícita a participação ou envolvimento do usuário final. Em 

grande parte dos projetos de jogos casuais, o cliente não é o usuário final. Por outro lado, a 

metodologia apresenta um alto grau de flexibilidade para ser capaz de trabalhar com a 

incerteza (ex. especificações incompletas) e requisitos em constante mudança. Além disso, 

a metodologia sugere práticas capazes de melhorar a comunicação interdisciplinar, entre as 

quais reuniões diárias envolvendo todos os membros da equipe. Finalmente, não há 

qualquer relação entre o Scrum e o reuso. 

DESAFIO GWP GUP XGD

Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento. • • ••

Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas. • •• •••

Comunicação Multidisciplinar.  • • ••

Reuso.  N/A N/A N/A
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N/A = NÃO SE APLICA

• = BAIXA RELEVÂNCIA 

•• = MODERADA RELEVÂNCIA

••• = ALTA RELEVÂNCIA

Tabela 14 – Modelos de Processo de Referência x Desafios dos Jogos Casuais. 

Sem maiores dúvidas, os processos baseados numa estrutura iterativa e incremental (GUP, 

XGD) são superiores àqueles cuja estrutura é linear e sequencial (GWP). Isto porque o 

GWP e outros processos baseados no modelo cascata pressupõem que não haverá 

mudanças durante o projeto, o que é irreal. Por isso, em relação aos critérios (desafios do 

desenvolvimento de jogos casuais), temos que:

 Em relação à amplitude, heterogeneidade e a falta de envolvimento do usuário, o 

XGD sobressai porque apresenta – explicitamente – um papel para ser assumido ao 

menos pelo “representante do cliente”. Embora isto não seja suficiente (porque não 

traz o usuário final para dentro do desenvolvimento), é um avanço a ser considerado.

 Em relação ao aspecto dinâmico dos requisitos e sua inerente incompletude inicial, o 

XGD mais uma vez se mostra mais flexível. “Mudança é uma oportunidade, não uma 

ameaça” é o lema. 

 Em relação ao suporte à comunicação multidisciplinar, nenhuma delas apresenta 

contribuições significativas. Porém, o XGD apresenta algumas práticas para a 

construção colaborativa do jogo digital casual que podem contribuir para aumentar a 

comunicação e a sinergia entre os membros da equipe. 

 Em relação ao reuso, nenhuma delas apresenta quaisquer contribuições. 

Sendo assim, uma crítica pertinente a todos esses processos (ou modelos de referência) é a 

ausência de detalhes a respeito de fluxos de atividades capazes de suportar o 

desenvolvimento e prover o nível adequado de guidance aos membros da equipe. 
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DESAFIO Metodologia 
Preditiva 
[...] 

AGP

Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento. • ••

Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas (em 
constante mudança).

• ••

Comunicação Multidisciplinar.  •• ••

Reuso.  N/A N/A

 

N/A = NÃO SE APLICA 

• = BAIXA RELEVÂNCIA 

•• = MODERADA RELEVÂNCIA 

••• = ALTA RELEVÂNCIA

Tabela 15 – Metodologias Acadêmicas x Desafios dos Jogos Casuais. 

Ambas as metodologias apresentam maiores detalhes e fluxos de atividades para suportar o 

desenvolvimento de jogos casuais e prover o nível adequado de guidance. Analiticamente, 

mediante os desafios do desenvolvimento de jogos casuais, temos que:

 Em relação à amplitude, heterogeneidade e falta de envolvimento do usuário, o AGP

apresenta um papel específico para o “cliente” do projeto, sem contemplar a 

presença do usuário final.

 Em relação ao aspecto dinâmico dos requisitos, o AGP (adaptativo) sobressai 

mediante a “Metodologia Preditiva para o Desenvolvimento de Jogos de 

Computador” (preditiva) justamente porque define as mudanças como parte 

inalienável do processo de desenvolvimento de um jogo digital. 

 Em relação ao suporte à comunicação multidisciplinar, ambas as metodologias 

provêem um padrão moderado de práticas voltadas a integrar a equipe e permitir a 

construção colaborativa do jogo digital casual.

 Em relação ao reuso, nenhuma das metodologias aborda diretamente. 
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Finalmente, entende-se que o “estado da arte” dos processos de desenvolvimento de jogos 

digitais casuais apresenta um baixo nível de maturidade. Entre as principais razões estão:

 O sigilo com que o tema é tratado pelas organizações (porque consideram o 

processo de desenvolvimento um grande ativo intelectual das organizações e, muitas 

vezes, um diferencial competitivo).  

 O recente reconhecimento da relevância do tema como fator crucial de sucesso.

Por isso, é importante aumentar a sinergia entre academia e indústria, incluindo a troca de 

experiência e conhecimento como forma de aumentar a maturidade dos processos de 

desenvolvimento de jogos digitais (uma das premissas deste estudo). A idéia fundamental é 

compreender as necessidades e desafios do desenvolvimento de jogos casuais e combinar 

as principais vantagens dos processos estudados:

 Processos e metodologias gerenciais (ex. Scrum); 

 Processos e metodologias de design (ex. Adams & Rollings, XDM); 

 Processos de engenharia de software (ex. RUP, eXtreme Programming);

 Modelos de referência do desenvolvimento de jogos (ex. GUP, XGD);

 Metodologias mais concretas (ex. AGP) que – embora criadas em ambiente 

acadêmico – fornecem um alto grau de detalhes para suportar o desenvolvimento de 

jogos digitais.

3.5 Conclusões 

A principal conclusão obtida por este estudo - após definir os maiores desafio do 

desenvolvimento de jogos casuais e analisar o “estado da arte” - é que o elemento mais 

relevante para a indústria de casuais – do ponto de vista de produção – são os processos ou 

metodologia de desenvolvimento. 

Este argumento se encontra respaldado pelas seguintes razões:

 Um processo ou metodologia para suportar o desenvolvimento de jogos casuais é 

responsável por definir: papéis, responsabilidades, fluxos de atividades, ferramentas, 

técnicas, artefatos e o relacionamento entre estes elementos. Sendo assim, os 
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aspectos tecnológicos e de design apresentados estarão naturalmente encapsulados 

sob a forma de um processo ou metodologia.

 As discussões mostraram que a maturidade das tecnologias e do design para jogos 

casuais está alta e moderada, respectivamente, enquanto os processos de 

desenvolvimento para jogos casuais – pelo menos em relação às informações 

disponíveis – possuem baixa maturidade, principalmente com relação às menores 

organizações. 

 Grande parte dos processos ou dos modelos de referência publicados é descrito em 

alto nível e oferecem pouco suporte – de fato – ao desenvolvimento de jogos

(guidance).

 O sigilo com que o tema de “processos de desenvolvimento de jogos” é tratado 

certamente é um fator que limita o amadurecimento dos mesmos com a troca de 

experiência de sucesso e insucesso, permitindo a identificação das melhores 

práticas.

Portanto, os processos de desenvolvimento para jogos casuais constituem o principal objeto 

deste estudo, sendo o elemento-central em todas as discussões desta dissertação a partir 

deste momento. 



64

4. PLAY4FUN: UMA FÁBRICA DE JOGOS DIGITAIS CASUAIS 

A indústria de jogos casuais, assim como toda indústria de jogos, possui um caráter 

fortemente criativo e multidisciplinar. Há uma grande discussão acerca dos jogos digitais a 

respeito da natureza dos mesmos: Criar jogos é uma arte ou uma ciência? Mae Jamison, a 

primeira mulher negra a ir ao espaço, diz que: “a ciência nos propicia o entendimento de 

uma experiência universal. A arte nos proporciona o entendimento universal de uma 

experiência pessoal”. Esta discussão se torna relevante quando há uma noção de que a 

ciência é sistemática e pragmática, enquanto a arte é tida como algo proveniente de uma 

inspiração. Neste contexto surge uma pergunta fundamental, considerando que a criação de 

jogos é algo que integra ciência e arte: É possível sistematizar e padronizar o processo 

criativo?

A resposta é – indubitavelmente – sim. Há pontos de vista que defendem que é impossível 

(ou improvável) criar um ambiente criativo em circunstâncias de pressão por resultados sob 

a alegação de razões psicológicas. Atualmente, a indústria de jogos casuais possui desafios 

relevantes e definidos:  

DESAFIO DESCRIÇÃO

I Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento.

II Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas (em 
mudança). 

III Comunicação Multidisciplinar.  

IV Reuso. 

Tabela 16 – Principais Desafios do Desenvolvimento de Jogos Casuais. 

Ao mesmo tempo, há uma tendência clara de crescimento do mercado de jogos casuais 

evidenciada pelo crescimento de quase 1000% no período de 2000 a 2007, com a 

expectativa de alcançar um faturamento de aproximadamente US$ 10 bilhões nos próximos 

anos [CGWP, 2008]. Notadamente, dentro de um contexto em que: 

 O público-alvo mantém um alto nível de expectiva decorrente do fato de que novos 

jogos divertidos surgem a cada dia.

 Há um aumento da concorrência através de um maior número de jogos disponíveis e 

de organizações que desenvolvem jogos. 
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 Por conta de uma maior concorrência e alto nível de expectativa, há uma pressão 

para que as organizações possam – cada vez mais – produzir jogos com custos 

menores, prazos (time-to-market) menores, maior qualidade (mais divertidos e com 

menos defeitos). 

Dentro deste contexto e tendo em vista os grandes desafios que se apresentam ao 

desenvolvimento de jogos casuais (vide tabela acima) a questão é: Como aumentar a 

maturidade da indústria de jogos casuais para que possa ser capaz de atender ao potencial 

de crescimento existente?

A história tem mostrado que outras indústrias baseadas em criatividade têm evoluído 

através de mudanças no paradigma associado ao modus operandi. Basicamente, esta 

mudança ocorre através da transição entre um modo de operação artesanal para um modo 

de operação baseado em manufatura. Artesanalmente, produtos inteiros são inteiramente 

criados desde o início, sem nenhuma abordagem de reuso sistemático, por indivíduos ou 

pequenos times. Por sua vez, o paradigma baseado em manufatura subentende a rápida 

criação de variados produtos a partir da combinação de componentes previamente 

existentes e reusáveis através de uma linha de montagem que visa automatizar atividades 

rotineiras e encapsular soluções [Greenfield, 2004]. Analogamente, outras indústrias tiveram 

que passar por este processo de mudança, incluindo indústrias similares à de jogos digitais, 

por exemplo, a indústria do cinema.

Uma das abordagens possíveis é o uso da noção de fábricas de software, ou de jogos para 

ser apropriado. Por definição,  

“uma fábrica de software é uma linha de produtos de software capaz 

de prover ferramentas e uma metodologia para a criação rápida, 

eficiente e eficaz de um grande número de produtos similares -

através da adaptação e montagem de componentes reusáveis – que 

buscam atender a um conjunto relacionado de necessidades dentro 

de um público-alvo bem-definido” [Greenfield, 2004]. 

As principais idéias por trás das fábricas de software são:

 Processo sistemático de desenvolvimento; 

 Encapsulamento de conhecimento (Reuso) e a; 

 Automação de atividades. 
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Processo sistemático determina uma metodologia concreta e composta por fluxos de 

atividades capazes de guiar o desenvolvimento de um produto através das diferentes áreas 

de conhecimento envolvidas. O encapsulamento do conhecimento (para fins de reuso) se dá 

através da utilização de uma arquitetura padronizada baseada em componentes. Isto é, 

todas as aplicações variantes da família de produtos compartilham uma arquitetura de 

referência, sendo necessária apenas a instanciação e a adaptação da mesma para que 

novos produtos sejam criados. Por sua vez, a automação de atividades se dá através da 

identificação de atividades mecânicas e rotineiras. Estas atividades não exigem um grande 

conhecimento ou capacidade intelectual dos indivíduos, sendo excessivamente repetitivas. 

Por isso, a automação destas atividades faz com que indivíduos capacitados possam focar 

seus esforços em atividades realmente relevantes para o desenvolvimento do software. Um 

exemplo clássico da automação de atividades mecânicas e rotineiras é a utilização scripts

para testes automáticos e para geração de builds de um sistema de software. Apesar de 

recente, a iniciativa apresenta resultados interessantes: um maior número de produtos 

criados dentro de uma mesma linha, aumento do reuso (ou seja, menor custo e time-to-

market), aumento da qualidade dos produtos criados, entre outros [Almeida, 2007]. 

Então, qual pode ser aplicabilidade de uma fábrica de jogos, isto é, uma fábrica de software

voltada para jogos digitais, no contexto do desenvolvimento de jogos casuais? Como 

combinar jogos (criativo e caótico/dinâmico) e fábricas de software (sistemático e 

determinístico)? A seguir um quadro comparativo entre os desafios do desenvolvimento de 

jogos casuais e as características das fábricas, evidenciando o potencial da relação da 

aplicação dos mesmos:  
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DESAFIO CARACTERÍSTICAS (FÁBRICAS) RELAÇÃO / 
RESULTADO 

Público-alvo amplo, heterogêneo 
e sem envolvimento. 

Apesar de não ser um ponto central do 
conceito de fábricas, o processo de 
desenvolvimento, um dos elementos-
chaves da fábrica, poderá ser definido 
incluindo a participação do usuário em 
todos os momentos do 
desenvolvimento do jogo casual, 
incluindo técnicas de design centrado 
no usuário. Além disso, o processo 
pode contemplar explicitamente um 
papel para representar não apenas o 
cliente, mas o usuário final (público-
alvo) do jogo. 

MODERADO. 

Requisitos e especificações 
incompletas e dinâmicas (em 
mudança).  

Normalmente, iniciativas mais formais 
(ex. fábricas) são tidas como rígidas e 
pouco flexíveis. Entretanto, esta 
definição de flexibilidade tem relação 
direta com o processo definido para a 
fábrica. Iterativo? Incremental? 
Certamente, um processo de caráter 
iterativo e incremental será mais 
adequado para lidar com requisitos e 
especificações incompletas. Além 
disso, uma fábrica de jogos casuais 
pode e deve definir fluxos de atividades 
voltados para o gerenciamento de 
mudanças.  

ALTO. 

Comunicação Multidisciplinar.  O foco das fábricas não é a 
comunicação multidisciplinar. Contudo, 
a aplicação de outras iniciativas 
associadas às fábricas trazem 
impactos significativamente positivos à 
comunicação e integração entre os 
diferentes envolvidos em um projeto de 
jogos casuais. Fluxos de atividades 
bem definidos para evidenciar a 
colaboração entre os indivíduos 
favorecem a comunicação.  

MODERADO. 

Reuso.  As fábricas trazem consigo dois 
conceitos altamente relevantes para a 
produção industrial em larga escala: 

ALTO. 
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economia de escopo e economia de 
escala. Através destes conceitos, o 
reuso sistemático é introduzido numa 
linha de produção. E como 
consequência disto, temos: a 
diminuição dos custos de produção, a 
diminuição do tempo de projeto (time-
to-market), um maior variedade de 
produtos similares, um aumento da 
qualidade do produto final.  

Tabela 17 – Relação entre Jogos Casuais (e seus Desafios) e Fábricas. 

De acordo com o quadro comparativo acima, há uma evidente relevância explícita do 

processo como elemento-chave no relacionamento entre os desafios do desenvolvimento de 

casuais e os conceitos de fábricas. Secundariamente, o conceito mais relevante das fábricas 

que pode ser aplicados ao contexto dos casuais é a introdução do reuso sistemático 

(embora algumas iniciativas já sejam utilizadas). 

Sendo assim, há indícios suficientes de que uma solução que vise aumentar a maturidade 

dos projetos de jogos casuais (realizando uma transição entre um paradigma artesanal e um 

paradigma baseado em manufatura) certamente deverá considerar conceitos análogos às 

fábricas de software para projetar uma fábrica de jogos (casuais). Portanto, ratifica-se que o 

foco deste estudo enfatiza o desenvolvimento de jogos casuais, com maior atenção ao 

aspecto do processo de desenvolvimento que é o fator chave para introduzir os principais 

elementos (processo sistemático, reuso e automação) de uma fábrica em um ambiente de 

construção de jogos casuais.

4.1 Metodologia

Este estudo apresenta uma proposta de “fábrica de jogos casuais” como forma de aumentar 

a maturidade dos projetos de jogos digitais casuais. A apresentação desta proposta 

encontra motivação nos desafios atuais do desenvolvimento de casuais, na tendência de 

crescimento deste nicho da indústria de jogos, e na escassez de informações relevantes 

sobre processos e metodologias de desenvolvimento. Logo, a solução será proposta através 

de um processo de desenvolvimento que possa implantar os conceitos de fábrica e vencer 

os desafios atualmente associados à criação de jogos casuais.  

Em particular, esta proposta foi elaborada e validada a partir de um projeto executado em 

escala industrial onde seriam desenvolvidos 12 (doze) jogos digitais casuais. A idéia central 
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seria aplicar as melhores práticas (apresentadas no “estado da arte”), principalmente em 

relação às disciplinas de gerenciamento de projetos, engenharia de software e game design. 

Continuamente, as práticas foram introduzidas, analisadas e modificadas através de um 

ciclo PDCA (plan-do-check-act) [PDCA]. Ou seja, durante a execução do projeto, o processo 

passou a ser melhorado formalmente a cada produto desenvolvido. Mais adiante será 

exibida a forma pela qual ocorria a melhoria do processo.

 

Figura 27 – Ciclo PDCA: Plan-Do-Check-Act.

Durante a elaboração deste estudo, o projeto estava em andamento. Assim, a solução 

proposta através de um processo de desenvolvimento para jogos casuais contempla a 

realização de apenas 06 (seis) subprojetos que foram concluídos, resultando em 06 (seis) 

jogos digitais. Salienta-se que a implantação do processo de desenvolvimento Play4Fun se 

deu ao longo da realização dos subprojetos, logo, torna-se possível comparar resultados 

obtidos nos primeiros subprojetos com aqueles obtidos nos subprojetos mais recentes. Para 

alcançar os seis jogos produzidos, foram realizadas três rodadas com a produção de dois 

jogos em paralelo em cada uma delas.
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Figura 28 – Rodadas de Desenvolvimento de Jogos Digitais Casuais. 

Inicialmente, na primeira rodada, adotou-se uma abordagem praticamente ad hoc de 

desenvolvimento; depois na segunda rodada, adotou-se uma abordagem mais sistemática, 

porém de caráter linear; finalmente, na terceira rodada, adotou-se uma abordagem 

absolutamente condizente com o processo de desenvolvimento Play4Fun de caráter 

iterativo e incremental. Neste ambiente foram validados fluxos de atividades, métodos, 

técnicas, práticas e ferramentas (processo de desenvolvimento). 

Finalmente, por questões de viabilidade de cronograma, as disciplinas do desenvolvimento 

de jogos enfatizadas por este processo são: gerenciamento de projetos (project 

management), engenharia de software (software engineering) e game design. Em relação às 

demais disciplinas serão apresentados pontos de integração (fluxos de atividades mais 

abstratos) com as disciplinas principais. Para um maior detalhamento das demais disciplinas 

seria necessário executar mais rodadas de projetos de jogos digitais casuais (trabalhos 

futuros).

 

Figura 29 – Imuno. Jogo Casual Construído sob o Processo da Play4Fun. Jynx 
Playware/Manifesto Games (2009). 

4.1.1 Processo de Desenvolvimento – Notação (Play4Fun) 

A notação adotada para denotar o processo de desenvolvimento será o SPEM (Software 

Process Engineering Metamodel), que tem se tornado um padrão para descrição, 
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instanciação e qualquer forma de representação de um processo de software. O padrão é 

sugerido pela OMG (Object Management Group). A notação é baseada nas teorias de 

objetos, apresentando-se como uma extensão (profile) de UML [Krutchen, 2006] (unifying-

modeling language). Ou seja, é um conjunto de uma ou mais extensões da semântica de 

UML com a intenção de customizá-la para um domínio ou propósito particular. Por exemplo, 

para modelagem de processos no caso de SPEM. Por isso, pode utilizar uma série de 

diagramas de UML (como diagramas de caso de uso, de atividade, etc.) para modelar 

visualmente o processo. Qual a vantagem desta abordagem [SPEM]?

 Facilitar o entendimento do processo;

Facilitar a adaptação do processo;

 Facilitar gerência do processo. 

No entanto, os diagramas de UML para descrever processos através do SPEM utilizam uma 

série de estereótipos, entre eles:

 Artefatos (Work Product): Uma descrição de algo que contém informação ou é uma 

entidade física produzida ou usada por atividades do processo. Ex: modelos, planos, 

documentos, etc.; 

 Atividade: Descreve uma determinada atividade que um papel realiza dentro de um 

processo;

 Papel (Process Role): Descreve os papéis, responsabilidades e competências que 

um determinado indivíduo tem dentro do processo;

 Disciplina: É um agrupamento coerente de elementos do processo (artefatos, 

papéis, atividades) cujas atividades são organizadas segundo algum ponto de vista 

ou tema comum (Ex: Análise e Projeto); 

 Fluxo de Atividades (Workflow): Determina um fluxo seqüencial e lógico 

envolvendo papéis, artefatos e atividades; 

 Documento: É um tipo particular de artefato. Neste trabalho o conceito de 

documentação é bem mais amplo. Não precisa ser um documento formal, basta ser 

algo que possa comunicar de maneira eficiente, como uma apresentação, ou um 

diagrama;
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 Guias (Guidance ou Guidelines): É um elemento do modelo que pode ser 

associado a atividades para ajudar ou instruir na sua realização. Pode representar 

técnicas, guidelines, templates, etc. 

 

Figura 30 – Estereótipos SPEM para a Descrição de Processos. 

O processo de desenvolvimento da fábrica de jogos Play4Fun, apresentado dentro do 

escopo desta dissertação possui uma estrutura geral bem definida. O mesmo encontra-se 

estruturado em fases, que por sua vez estão organizadas em disciplinas que são expressas 

como fluxos de atividades. 

Figura 31 – Estrutura Geral do Processo de Desenvolvimento (Play4Fun). 

4.2 Visão Geral

O ciclo de vida de um produto normalmente transcende o ciclo de vida de projeto. Com um 

jogo digital casual esta realidade não poderia ser diferente. Desde o surgimento da 
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oportunidade de criação de um jogo até ser jogado pelo público-alvo, o produto passará por 

diversos estágios de amadurecimento.

 

Figura 32 – Cadeia de Valor. Combinação de Diferentes Tipos de Processos.

Assim, o processo de desenvolvimento da fábrica Play4Fun contempla apenas o período 

em que o produto é construído até previamente ao seu lançamento. Considera-se que, 

independente dos demais processos, o processo de desenvolvimento pode ser projetado 

para atender às necessidades e desafios dos jogos digitais casuais. 

DESAFIO DESCRIÇÃO  

I Público-alvo amplo, heterogêneo e sem envolvimento. 

II Requisitos e especificações incompletas e dinâmicas 
(em mudança).  

III Comunicação Multidisciplinar. 

IV Reuso. 

Tabela 18 – Principais Desafios do Desenvolvimento de Jogos Casuais. 

De acordo com a tabela acima, é possível determinar um conjunto de objetivos que devem 

ser perseguidos pelo processo de desenvolvimento da fábrica Play4Fun:  
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OBJETIVO DESCRIÇÃO DESAFIOS 
RELACIONADOS

Melhorar a qualidade 
dos produtos

Significa desenvolver produtos com uma 
qualidade maior, isto é, com um menor 
número de defeitos. Além disso, no caso de 
jogos digitais, produtos mais divertidos e que 
possuam uma maior aceitação junto ao 
público-alvo. 

Público-alvo 
amplo, 
heterogêneo e 
sem envolvimento. 

Diminuir os custos de 
produção 

Significa desenvolver produtos com um custo 
menor associado. Isto pode ser conquistado 
através da introdução de reuso sistemático; 
de um menor número de defeitos; de 
requisitos e especificações mais bem-
definidas. Um jogo casual pode ter 
orçamento de até US$ 100 mil [CGWP, 
2008], então, quanto menor o custo, menor o 
risco associado e a probabilidade do produto 
ter retorno no mercado.  

Reuso; e 
Requisitos e 
especificações 
incompletas e 
dinâmicas (em 
mudança). 

Diminuir o time-to-
market 

Significa desenvolver produtos numa “menor 
janela de tempo”, possibilitando que eles 
cheguem ao mercado mais rapidamente. 
Normalmente, um jogo casual pode levar até 
03 meses [CGWP, 2008] para ser 
desenvolvido. Com jogos desenvolvidos em 
menor tempo, provavelmente oportunidade 
de negócios serão mais bem aproveitadas. 
Além disso, haverá um menor risco e custo 
associados.

Reuso; e 
Requisitos e 
especificações 
incompletas e 
dinâmicas (em 
mudança).

Otimizar ou 
Automatizar Atividades

Significa tornar atividades rotineiras 
automatizadas. A automação destas 
atividades permite aos profissionais se 
concentrar no essencial (ex. jogabilidade), 
minimiza custos e prazo de projetos, e 
aumenta a qualidade dos produtos.  

Reuso.  

Tabela 19 – Principais Objetivos do Processo da Fábrica Play4Fun. 

Em particular, estes quatro objetivos funcionam como indicadores do processo. Isto é, 

durante o processo de validação da solução proposta, uma melhoria dos indicadores 

significará – também – um aumento da maturidade no desenvolvimento de jogos digitais 

casuais através da utilização da metodologia.
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Além disso, um conjunto de características básicas será definido considerando a realidade e 

os desafios demandados pelo desenvolvimento de jogos casuais, entre eles:

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO DESAFIOS 
RELACIONADOS

Iterativo e Incremental No capítulo anterior, ficou atestada a 
superioridade de processos ou modelos 
baseados numa estrutura iterativa e 
incremental sobre os modelos sequenciais e 
lineares. A principal razão para esta 
superioridade se encontra na flexibilidade 
com que modelos iterativos e incrementais 
possuem, fazendo com que sejam mais 
adequados a suportar mudanças. 
Considerando o fato de que em qualquer 
projeto de jogos casuais, dificilmente os 
requisitos estarão claros, imutáveis e bem-
definidos no início do projeto, uma 
abordagem iterativa e incremental é mais 
adequada. 

Requisitos e 
especificações 
incompletas e 
dinâmicas (em 
mudança).

Centrado no Usuário 
(User Centric) 

Um dos principais desafios do 
desenvolvimento de jogos casuais é o 
“público-alvo amplo, heterogêneo e sem 
envolvimento”. Por isso, uma das 
características deste processo será incluir o 
usuário no papel central da metodologia. 
Assim, desde o início do desenvolvimento, o 
usuário (ou perfil representativo do mesmo) 
será envolvido na definição e validação de 
decisões a respeito do jogo digital casual. 

Público-alvo 
amplo, 
heterogêneo e 
sem envolvimento. 

Integração 
Multidisciplinar

O desenvolvimento de jogos é uma atividade 
multidisciplinar, portanto, este processo deve 
ser capaz de atender às diversas disciplinas 
envolvidas no desenvolvimento de jogos 
através de fluxos de atividades detalhados 
em cada momento. Sendo assim, ao 
descrever diversos fluxos de atividades que 
geram artefatos, o processo expressará uma 
integração entre as disciplinas e uma 
colaboração entre indivíduos para que o jogo 
digital casual possa ser produzido. 

Comunicação 
Multidisciplinar.

Agilidade O processo deve contemplar os valores das 
metodologias ágeis, pois se entende que 

Requisitos e 
especificações 
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eles estão mais alinhados à realidade do 
desenvolvimento de jogos digitais casuais, 
entre os quais, a capacidade de responder 
às mudanças. Além disso, processos ágeis 
são mais focados na entrega de valor (em 
detrimento à entrega de documentação) o 
que é (ainda mais) crítico no ambiente de 
jogos casuais. 

incompletas e 
dinâmicas (em 
mudança).

Tabela 20 – Principais Características do Processo da Fábrica Play4Fun. 

4.2.1 Fases

O processo de desenvolvimento encontra-se dividido em três momentos (ou fases) distintos: 

concepção, construção e pós-construção. Cada uma destas fases marca o foco em 

determinado aspecto de desenvolvimento do jogo. A concepção visa criar o conceito inicial 

do jogo digital, promovendo uma visão única e compartilhada a respeito do produto. A fase 

de construção é focada em gerar protótipos e versões intermediárias do produto final, por 

isso, há uma grande concentração de esforços na produção de elementos do jogo (assets 

de arte, som e código). Enfim, a fase de pós-construção é destinada em colocar o jogo no 

ambiente de produção, realizando atividades de garantia da qualidade e testes de usuário e 

gerando a versão final do jogo digital após a realização de todos os ajustes necessários.

Figura 33 – Fases do Processo de Desenvolvimento da Fábrica Play4Fun.

O caráter iterativo e incremental deste processo de desenvolvimento ocorre dentro das 

fases. Normalmente, cada fase passará por um grande número de ciclos iterativos. É 

importante não confundir com a linearidade das fases. A noção das fases é fundamental 

para denotar momentos distintos dentro do processo de desenvolvimento. O momento inicial 

(concepção) busca uma transição até a produção. Ou seja, a idéia é realizar as melhores 

definições possíveis a respeito do produto: um produto mais maduro e bem definido tem 

maiores chances de alcançar o sucesso. Por sua vez, o momento final (pós-construção) 

busca levar o produto do ambiente de produção até os usuários finais. Finalmente, grande 

parte do esforço para produção do produto é empreendido na fase de construção, 

responsável por transformar um conceito ou um conjunto de idéias em um produto.
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4.2.2 Disciplinas

As disciplinas refletem as áreas do conhecimento envolvidas no desenvolvimento de jogos. 

Cada disciplina pode ser empregada nas diferentes fases do desenvolvimento de jogos 

casuais associada a um conjunto de fluxos de atividade. As principais disciplinas envolvidas 

no desenvolvimento de jogos digitais casuais são: 

 Project Management (gerenciamento de projetos): está ligada aos aspectos de 

iniciação, planejamento, monitoramento, controle e encerramento do projeto que irá 

resultar na criação de um jogo digital casual.

 Software Engineering: está ligada aos aspectos de ciência da computação 

(engenharia de software) estritamente relacionados à criação do software que 

representará o jogo digital casual. Em particular, com destaque para as sub-

disciplinas de análise & projeto, programação e testes de software.

 Game Design: Relacionada aos aspectos de mecânica, regras, características, 

narrativa, incentivos, etc. de um jogo digital. Analogamente, representa o mesmo que 

o design de produto representa de maneira mais ampla para a construção de novos 

produtos. Compreende desde a concepção até a verificação (ex. testes de 

jogabilidade e de usabilidade). 

 Art Design: Relacionada aos aspectos visuais do jogo, incluindo cenários, 

personagens, modelos, efeitos visuais, animações, etc. Analogamente, representa o 

mesmo que o design gráfico significa para a construção de outros artefatos. 

 Sound Design: Está ligada aos aspectos sonoros do jogo digital casual, incluindo 

efeitos e trilhas. Particularmente, em um jogo digital, o aspecto sonoro é 

extremamente relevante para enriquecer a experiência do usuário com o uso do 

artefato digital.

Inicialmente, este estudo dará ênfase às disciplinas de project management, game design, e 

software engineering. Por uma questão de viabilidade técnica e de cronograma, seria 

impossível – dentro do escopo deste trabalho – oferecer um detalhamento ideal de todas as 

disciplinas citadas. Sendo assim, os fluxos de atividades de project management, software 

engineering e game design serão detalhados. Em relação às demais disciplinas (incluindo a 

disciplina auxiliar de configuration management) serão oferecidos pontos de integração e 

fluxos de atividade de alto nível. Por uma questão de padronização, a nomenclatura das 

disciplinas e dos papéis será definida em inglês.
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Em trabalhos futuros, as disciplinas não prioritárias neste estudo poderão ser abordadas, 

assim, oferecendo mais detalhes sobre como realizar as atividades e aumentando o nível de 

guidance da solução proposta.

4.2.3 Fluxos de Atividades

Um fluxo de atividade é uma estrutura que denota a realização de um conjunto de atividades 

interrelacionadas e focadas em determinado objetivo. De acordo com a notação 

estabelecida por este estudo, os fluxos de atividade serão compostos por: 

 Responsável: Um papel sempre será responsável pela realização do fluxo de 

atividade, embora não seja o único envolvido.

 Entradas: serão artefatos que serão consumidos para realização da atividade. 

 Saídas: serão artefatos que serão produzidos através da realização da atividade.

 Técnicas: São os métodos, técnicas, ferramentas e guidelines empregados na 

realização da atividade.

Cada fluxo de atividade estará associado a uma disciplina. Além disso, A abordagem de 

desenvolvimento de uma fábrica de jogos requer uma separação conceitual entre dois tipos 

de atividades distintas. A primeira delas, conhecida como domain engineering é focada na 

identificação do escopo do domínio (problema) e na criação de artefatos (documentos, 

arquitetura, componentes) para suportar o desenvolvimento eficiente e rápido de produtos 

dentro de uma fábrica. Em particular, estes artefatos devem contemplar todos os produtos 

que possam ser criados dentro daquele domínio. Por sua vez, a atividade de application 

engineering remete diretamente à utilização destes artefatos para a criação de produtos que 

fazem parte da família de produtos que compõe o domínio. 

Sendo assim, considerando os baixos orçamentos (até US$ 100 mil) e cronogramas 

apertados (até três meses) [CGWP, 2008] é improvável que uma organização que 

desenvolve jogos casuais consiga parar sua produção, criar e implantar uma estrutura de 

fábrica de jogos para que, então, possa utilizá-la para criar seus produtos (abordagem 

tradicional) [Almeida, 2007], [Lee, 2002]. Esta abordagem se mostra absolutamente 

equivocada em relação à realidade da indústria, principalmente no setor de jogos casuais. 

Algumas pesquisas acadêmicas mostram que para a criação de uma linha de produtos – isto 

é – e execução da atividade de engenharia de domínio para um determinado domínio 

específico (ex. jogos digitais casuais shoot’m up 2D web) pode levar um longo tempo 
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[Araujo, 2008], e a previsão de retorno – de maneira geral – é a criação de 03 (três) a 13 

(treze) produto. Além disso, normalmente, estas mudanças de paradigma (ex. sair de um 

modo de produção artesanal para um baseado em manufatura) preferencialmente devem

ocorrer de maneira iterativa e incremental, fruto de um amadurecimento organizacional. 

Dessa forma, a proposta defendida por este estudo é oferecer – ao mesmo tempo – fluxos 

de atividades de domain e de application engineering. Ou seja, para a construção de um 

produto (jogo casual) os fluxos de atividade de application engineering serão obrigatórios; e 

os de domain engineering (oferecidos apenas em alguns pontos deste estudo) opcionais 

porque serão voltados para a construção da estrutura da fábrica propriamente dita. Dessa 

forma, após a construção de vários produtos de um determinado domínio, espera-se possuir 

a estrutura da fábrica estruturada e implantada.

4.2.4 Papéis

A realização de cada tarefa tem um responsável. Este estudo apresenta estes responsáveis 

através da noção de papéis (similares à notação utilizada pelo Scrum). De maneira geral, 

um papel pode ser desempenhado por uma ou mais pessoas; assim como uma pessoa 

pode desempenhar um ou mais papéis. De acordo com a formatação interna da equipe, 

sugere-se:  

PAPEL DESCRIÇÃO  

Producer Realiza um papel semelhante ao de gerente de projetos em 
outros tipos de projeto. Além disso, possui entendimento de jogos 
digitais e atua como intermediador entre o patrocinador do projeto 
(cliente interno ou externo) e a equipe de desenvolvimento. Além 
disso, o producer pode atuar como product owner. Trata-se de 
atuar como “dono do produto”, definindo suas funcionalidades 
(em alto e abstrato nível). Este papel se origina no Scrum 
[Schwaber, 2004]. Atua na disciplinar de project management. 

Art Leader Trata-se do papel de um líder técnico da área de art design. Atua 
definindo referências e diretrizes de trabalho. Normalmente é um 
membro mais experiente. Na indústria de jogos casuais, um 
indivíduo trabalhará como art leader em vários projetos; ou estará 
dedicado a apenas um exercendo o papel de art leader e de art 
designer. 

Tech Leader  Similar ao papel do art leader, o tech leader é o líder da área de 
software engineering. Seu papel é definir diretrizes tecnológicas, 
métodos de engenharia, oferecer suporte à equipe.  

GD Leader Similar ao papel do art leader e do tech leader. Trata-se de uma 
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referência na área de game design. 

Team Leader  O líder da equipe desempenha um papel similar ao do scrum 
master no Scrum [Schwaber, 2004]. Atua como um líder da 
equipe de desenvolvimento junto ao producer ajudando no 
planejamento, realizando acompanhamento (ex. reuniões diárias). 
Este é um papel ligado à disciplina de project management. 
Enquanto o producer realiza o gerenciamento de alto-nível, o 
team leader realiza o gerenciamento micro. Um dos membros da 
equipe com esta característica de liderança deve ser apontado. 

Tabela 21 – Papéis de Liderança – Processo da Fábrica Play4Fun. 

Além destes papéis, há um papel abstrato denominado team member, ou membro da 

equipe. Um membro da equipe pode ser um integrante de qualquer área técnica (ou 

disciplina). Assim, haverá art designers, game designers, sound designer, software 

engineers. Em projetos de jogos de maior porte cada papel deste poderá ser especializado 

em técnicas específicas (ex. modelador 3D, uma especialização para um art designer), 

porém, em jogos digitais casuais – dado o caráter reduzido das equipes – os membros 

deverão possuir múltiplas habilidades. 

Outro papel abstrato é definido como staff e é preenchido por outros papéis que não estão 

dedicados ao projeto, mas atuam pontualmente. Entre eles: configuration manager e testers. 

Além destes papéis, este processo defende o envolvimento do cliente no processo de 

desenvolvimento do produto, no caso, jogo digital casual. Entretanto, normalmente, o 

modelo de negócios faz com que o usuário final (end-user) não seja exatamente o cliente 

(customer) ou patrocinador (sponsor) do projeto. Portanto, por definição, este estudo 

considera o papel de end-user como representativo do público-alvo final do produto 

desenvolvido; customer quando o patrocinador do projeto for um cliente externo (ex. um 

contratante); e sponsor quando for um patrocinador interno da mesma organização. No 

mercado de jogos casuais é muito comum que a organização seja a própria financiadora do 

projeto, buscando obter retorno financeiro através de revenue sharing (divisão de lucros com 

outros envolvidos na cadeia de valor e distribuição) e publicidade. 
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Figura 34 – Papéis (Gerenciamento e Externo) – Processo da Fábrica Play4Fun. 

Figura 35 – Papéis (Team Members) – Processo da Fábrica Play4Fun. 

 

Figura 36 – Papéis (Staff) – Processo da Fábrica Play4Fun. 

 
4.3 Concepção 

 A fase de concepção marca o início do desenvolvimento de um produto de jogos digitais. O 

objetivo principal desta fase é definir o conceito, ou game concept, do jogo a ser 

desenvolvido. É fundamental o bom andamento desta fase para o sucesso do projeto, afinal, 

um dos maiores desafios dos jogos casuais é “Requisitos e especificações incompletas e em 

constante mudança”. Isto é, a idéia consiste em realizar uma fase de concepção de maneira 

a alavancar as possibilidades de sucesso do projeto. Dessa forma, a fase de concepção 

será responsável por encarar os principais desafios do desenvolvimento de jogos casuais 

conforme a seguir: 

 Definir e amadurecer os requisitos antecipadamente para minimizar o desafio 

chamado “Requisitos e especificações incompletas e em constante mudança”. Ou 
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seja, uma definição inicial mais consistente, seguida de uma validação, tornará os 

requisitos mais estáveis e bem-estruturados.

 Envolver usuários ou perfis similares ao público-alvo desde os momentos iniciais do 

desenvolvimento como forma de construção de conhecimento e de validação de 

idéias, minimizando os riscos associados ao desafio de “Público-alvo amplo, 

heterogêneo e sem envolvimento”.

Sendo assim, a fase de concepção se inicia a partir da ratificação do termo de abertura do 

projeto, ou project charter. As atividades desempenhadas para obter o project charter, 

entretanto, não fazem parte do escopo deste trabalho. Um termo de abertura deve conter 

informações fundamentais a respeito do projeto:

 Descrição do projeto; 

 Objetivos;

 Público-alvo; 

 Escopo, deadlines (prazo) e custos; 

 Restrições técnicas (padrões técnicos).

Figura 37 – Início do Processo de Desenvolvimento - Fábrica Play4Fun. 

Logo, a fase de concepção ocorre através da realização de fluxos de atividade, onde os 

artefatos produzidos por uma atividade serão consumidos pelas atividades subsequentes. 

Salientando, contudo, o que fora mencionado anteriormente: “apesar do caráter linear das 

três fases – concepção, construção e pós-construção – internamente cada uma delas possui 

uma característica fortemente iterativa e incremental”. Ou seja, durante iterações, os 

mesmos fluxos de atividades podem ser realizados continuamente até que os objetivos da 

fase sejam alcançados. Em particular, na fase de concepção, até que o game concept esteja 
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devidamente consolidado. Abaixo segue uma estrutura de alto nível para expressar o

funcionamento da fase de concepção:

 

Figura 38 – Fase de Concepção – Macro-Fluxo de Atividades. 

Normalmente, na fase de concepção, a equipe estará reduzida a um tamanho ainda menor 

que aquele comum em projetos de jogos casuais. Assim, a equipe poderá ser formada 

apenas pelos papéis do: producer/team leader, gd leader, art leader, tech leader, 

representantes das áreas técnicas mais críticas: project management, game designer, art 

designer e software engineering, respectivamente.

4.3.1 Criar Game Concept

Trata-se de um fluxo de atividade ligado à disciplina de game design. Inicialmente, o game 

concept é o principal artefato a ser produzido pela fase de concepção. Trata-se de um 

artefato essencialmente de game design, cuja responsabilidade é do gd leader, mas conta 

com a fundamental participação da equipe do projeto para que a solução proposta possa ser 

suficientemente rica e viável.

Para a criação do game concept utilizam-se métodos e técnicas definidos por Neves [Neves, 

2008] em eXtensible Design Methods. O fluxo de atividades previsto para gerar o game 

concept funciona conforme a seguir: 
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Figura 39 – Fluxo de Atividade – Criar Game Concept – Disciplina: Game Design.

Criar Game Concept

Responsável GD leader

Entrada Project Charter

Saída Game Concept

Técnicas/Métodos Comparação de similares (benchmark), análise 
de retrospectiva e tendências, personas; 
brainstorming (brainwritting), caixa morfológica; 
avaliação evolutiva iterativa; avaliação heurística; 
casos de uso.  

Tabela 22 – Criar Game Concept - Resumo. 

1. Explorar Problema: Busca compreender o problema abstraindo eventuais soluções. 

A idéia central é focar no problema. Para realização desta atividade, sugere-se o 

emprego de algumas técnicas: 

a. Comparação de Similares: Consiste na análise de produtos similares 

visando identificar seus principais pontos positivos (forças) e negativos

(fraquezas). No caso de um jogo digital, a equipe deve buscar jogos de 

mecânica similares utilizando engenhos de busca, emuladores de consoles, 

portais de jogos, etc.

b. Análise Retrospectiva e de Tendências: Consiste em identificar os 

primeiros “ancestrais” de um determinado artefato e mostrar como este 

evoluiu através dos tempos. Então, a partir desta informação, identificar 

tendências futuras de novos recursos e funcionalidades como forma de 

evoluir um artefato. No caso de um jogo digital cuja mecânica é, por exemplo, 

shoot’m up, deve-se identificar suas origens (ex. River Raid – criado nos anos 
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80) e estabelecer as evoluções que outros produtos baseados nesta 

mecânica tiveram ao longo do tempo.

c. Definição de Personas: Trata-se da especificação de personagens que 

representem os diferentes perfis de usuários finais do produto. Com base nas 

informações a respeito de público-alvo existentes no project charter, deve-se 

definir tais perfis. Assim, a descrição dos personagens leva em conta a 

definição de um nome (fictício), costumes, preferências e características 

sócio-culturais e econômicas de tais personagens. Esta técnica permite a 

definição de um produto e alternativas capazes de satisfazer estes 

personagens. Exemplo: “Luís Felipe, 12 anos, estudante do ensino 

fundamental, Escola Pernambuco Imortal, morador de Casa Amarela, 

freqüenta lan houses, costuma ir ao cinema e ouvir rock n’ roll”.

As duas primeiras técnicas possuem o objetivo de identificar padrões e aspectos comuns em 

produtos similares. Estas técnicas possuem baixo custo e são recomendadas quando não 

há informação suficiente em relação ao público-alvo. A terceira técnica é complementar às 

duas anteriores, contudo, possui um alto custo associado, sendo necessário realizar 

pesquisas para determinar e segmentar o público-alvo. Contudo, traz consigo resultados 

fantásticos em relação à identificação dos perfis dos usuários. 

2. Gerar Alternativas: Depois de compreender o problema, a idéia central de gerar 

alternativas é ampliar as possibilidades de soluções para o artefato projetado. Para 

tanto, sugere-se o uso de algumas técnicas (pelo menos uma, ou a combinação de 

algumas delas):

a. Brainstorming ou Brainwriting: Consiste em uma reunião colaborativa 

envolvendo alguns membros de da equipe, visando à criação de 

possibilidades de soluções. Esta reunião pode envolver de 4 a 12 membros, 

sendo necessária a representação de membros das áreas técnicas 

envolvidas no desenvolvimento de um jogo digital (game design, art design, 

software engineering). Neste tipo de reunião, um facilitador (ex. producer) é 

responsável por apresentar o problema. Então, cada membro pode 

apresentar sugestões de solução, e os demais são encorajados a alterá-las e 

evoluí-las. Por questão de objetividade, a reunião deve ter tempo delimitado, 

além disso, o facilitador ficará responsável por gravar (brainstorming) ou 

registrar textualmente (brainwriting) as principais soluções obtidas. 
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b. Caixa Morfológica: Consiste de uma matriz construída com o objetivo de 

facilitar a apresentação de novas idéias e soluções. A idéia se baseia em 

definir um conjunto de características relevantes para a configuração de um 

artefato (agrupadas em colunas) e cada linha da matriz possui uma variação 

das mesmas. Para obter um conjunto de soluções, basta extrair combinações 

de tais características.

Ainda outras técnicas podem ser empregadas, como “Analogia e Metáforas”. Por questão de 

objetividade e eficiência (e obviamente, de custos), recomenda-se o uso do brainstorming ou 

brainwriting, visto que o método de caixa morfológica pode gerar inúmeras alternativas, 

dificultando as demais etapas relacionadas a “criar um game concept”.

3. Selecionar Alternativas: Após ampliar o espaço das possibilidades de alternativas, 

é preciso selecionar as melhores alternativas através da redução do número das 

mesmas. Esta atividade pode ser considerada opcional, caso seja inviável envolver o 

grupo focado de usuários finais. Assim, podem ser empregadas técnicas diversas:

a. Avaliação Evolutiva Iterativa: Técnica em que o producer seleciona uma 

alternativa (solução para determinado problema), define as expectativas com 

relação ao mesmo, então, apresenta tal solução a um grupo focado 

representativo dos usuários finais. Assim, coleta o feedback deste grupo a 

respeito da solução. Se este feedback corresponder às expectativas

definidas, a solução deve ser marcada como “selecionada”. Do contrário, ela 

pode ser descartada, e a próxima alternativa deverá sofrer o mesmo processo 

de comparação entre as expectativas e feedback do grupo focado. Dessa 

forma, o espaço inicial que pode conter dezenas de soluções ficará reduzido, 

podendo possuir de um a três (recomendado) alternativas selecionadas.

A idéia de reduzir o número de alternativas selecionadas está ligada ao fato de manter os 

demais passos de “criar um game concept” eficientes e objetivos (descartando um número 

grande de alternativas e levando adiante apenas poucas destas). 

4. Avaliar Alternativas: O objetivo desta atividade é prover um mecanismo inequívoco 

para distinguir - entre possíveis soluções - aquela que é a mais adequada. Para 

tanto, recomenda-se a técnica a seguir:

a. Avaliação Heurística: Este estudo defende uma adaptação da técnica de 

avaliação heurística apresentada por XDM [Neves, 2008]. Uma heurística é 
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uma regra simples e eficiente definida pelo processo evolutivo ou pelo 

aprendizado, que possui o propósito de explicar como as pessoas tomam 

decisões, concluem julgamentos, ou solucionam problemas. No caso deste 

estudo, uma técnica de avaliação heurística deve ser empregada para ser 

mostrar claramente qual é a melhor solução existente mediante um conjunto 

de critérios. Breyer [Breye, 2008] sintetiza uma lista de heurísticas utilizadas 

para avaliação de protótipos de jogos de acordo com diferentes categorias: 

interface, jogabilidade, narrativa e mecânica do jogo. Além disso, aponta 

fatores-chaves para cada uma destas heurísticas. O método de avaliação 

proposto por Breyer é discutido mais adiante, durante a fase de pós-

construção, durante o fluxo de atividades “realizar testes”. Logo, dentro do 

escopo de avaliar as alternativas existentes, sugere-se que o producer

selecione algumas destas heurísticas. Então:

i. Para cada uma destas heurísticas, atribuir um peso aritmético, que 

pode variar de 0 (nenhuma relevância) a 5 (máxima relevância);

ii. Para cada alternativa de solução existente, atribuir uma nota que pode 

variar de 0 (a solução é totalmente inapta diante desta heurística) a 5 

(a solução é totalmente adequada diante desta heurística);

iii. A multiplicação do peso aritmético de determinada heurística pela nota 

da solução mediante de tal heurística. Finalmente, o score final da 

solução será dado pelo somatório destas multiplicações parciais para 

cada uma das heurísticas. Quanto maior o score, melhor a solução 

será.

Dessa forma, o método de avaliação heurística oferece uma ferramenta inequívoca e 

precisa para avaliar uma solução proposta. 

5. Descrever Solução: O objetivo desta atividade é apresentar a solução final a ser 

implementada. XDM [Neves, 2008] apresenta duas principais técnicas. Contudo, no 

contexto deste processo de desenvolvimento, apenas uma delas é adotada, sendo 

adaptada à realidade do problema, conforme a seguir:

a. Casos de Uso: Antes de tudo, é preciso esclarecer que a nomenclatura 

adotada em XDM não se relaciona com os diagramas de caso de uso 

utilizados em UML. Esta técnica visa criar uma espécie de storyboard
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denotando as formas com que os usuários podem interagir com o artefato, no 

caso, com o jogo digital. Por isso, a idéia central consiste em mostrar 

diferentes cenários de uso do mesmo jogo através de desenhos, esboços, 

protótipos em papel. Finalmente, com os casos de uso definidos, todas as 

informações podem ser condensadas em um documento chamado game 

concept. Este artefato deve conter elementos fundamentais como: 

i. Descrição da mecânica do jogo, preferencialmente com referências 

para jogos similares;

ii. (Breve) descrição da narrativa do jogo;

iii. Descrição de uma referência para a linha de arte a ser adotada;

iv. Finalmente, os casos de uso para explicar como o jogo pode ser 

utilizado.

Além da técnica de casos de uso, XDM ainda recomenda o uso de “Especificações Técnicas 

para Produção”, que prevê a descrição detalhada de todos os aspectos estruturais e 

funcionais do produto a ser desenvolvido. Contudo, o caráter iterativo e incremental deste 

processo compreende a fundamental relevância do aprendizado e feedback obtido ao longo 

do desenvolvimento como uma fonte indispensável de conhecimento a criação do jogo 

digital. Por isso, este estudo considera a tentativa de – na fase de concepção – conhecer 

todos os detalhes a respeito da melhor solução a ser adotada inadequada. 

Portanto, o game concept representa um documento de extrema relevância para o 

desenvolvimento de jogos digitais casuais, sendo o primeiro elemento capaz de unificar a 

visão de todos envolvidos a respeito do produto que será criado. Este documento serve de 

base para inúmeros outros artefatos criados para suportar o processo de desenvolvimento, 

como será visto a seguir. Geralmente, o tempo previsto para a criação e aprovação de um 

game concept pode durar de dois dias a uma semana, dependendo das restrições 

organizacionais.

4.3.2 Validar Game Concept

Trata-se de um fluxo de atividade ligado à disciplina de project management e tem por 

objetivo apresentar e aprovar o game concept criado anteriormente perante os envolvidos. 

Pode funcionar sob o formato de reunião formal mediada pelo producer que deverá convidar 

patrocinadores, clientes, alta gerência, membros da equipe do projeto e, opcionalmente, 
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pessoas representativas do público-alvo para o qual o produto está sendo projetado. A 

reunião pode funcionar da seguinte forma:

 Exposição do game concept atual, incluindo referências conceituais, lógicas, visuais, 

etc. Se houver um protótipo do jogo casual (criado em papel, storyboard, ferramentas 

de criação visual de jogos, etc.) a reunião tenderá a ser mais proveitosa e objetiva. 

 Cada membro presente à reunião pode opiniar livremente. 

 Caso haja uma convergência em relação à necessidade de melhorias e modificações 

no game concept, o producer poderá iniciar uma sessão de brainstorming, 

registrando os pontos que precisam sofrer alterações.

 

Figura 40 – Fluxo de Atividades – Validar Game Concept – Disciplina: PM. 

Validar Game Concept

Responsável Producer

Entrada Game Concept

Saída Game Concept (Aprovado)

Técnicas/Métodos Reunião aberta, avaliação individual e 
brainstorming. 

Tabela 23 – Validar Game Concept - Resumo. 

De acordo com o fluxo de atividades previsto para a fase de concepção, caso o game 

concept seja aprovado, pode-se seguir adiante no processo de desenvolvimento chegando 

ao passo de “criar game product backlog”. Do contrário, volta-se ao passo anterior “criar 

game concept” tantas vezes quanto for necessário até obter a aprovação do game concept. 
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4.3.3 Criar Game Product Backlog

Trata-se de um fluxo de atividade ligado à disciplina de project management (gerenciamento 

de projetos). O game product backlog é um documento extremamente importante e de 

caráter gerencial. Analogamente, representa para este processo de desenvolvimento o 

mesmo que o product backlog representa dentro da metodologia do Scrum. É fundamental 

que a notação utilizada para expressar o game product backlog seja uniforme e capaz de 

ser compreendida tanto por membros da equipe técnica, quanto por envolvidos no projeto 

(alta gerência, patrocinadores, usuários finais, etc.). Algumas opções abaixo podem 

contemplar esta necessidade:

 Descrição textual;

 Casos de Uso (UML). Não confundir com os casos de uso usados em XDM; 

 Histórias de Usuário. 

Entre as opções existentes, as duas últimas são as mais adequadas por determinar uma 

notação ou estrutura básica para descrever uma funcionalidade, evitando assim eventuais 

ambiguidades e incompreensões. Em particular, este estudo adota a notação de histórias de 

usuário por ser mais simples e ágil. Além disso, a notação de casos de uso (UML) [Krutchen, 

2006] envolve elementos semânticos (ex. relacionamentos), o que poderia dificultar a 

compreensão por parte dos envolvidos no projeto. Por definição, uma história do usuário (ou 

user story) é uma forma de expressar requisitos de sistemas baseados em software através 

de uma ou duas sentenças em linguagem natural. Em geral, as histórias são escritas por um 

usuário (ou cliente) do sistema final [Cohn, 2004]. Contudo, quando se fala de jogos digitais, 

normalmente, o cliente não é o usuário final, por isso, recomenda-se que as histórias sejam 

extraídas a partir do game concept. Posteriormente, no contexto deste estudo, as histórias 

são enriquecidas através de outras técnicas de representação de requisitos.
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Figura 41 – Estrutura Básica – História de Usuário (User Story). 

 

Figura 42 – Exemplo – História de Usuário (User Story). 

Entende-se que boas histórias são [Cohn, 2004]:

 Independentes: Devem ser suficientemente independentes para evitar introduzir 

dependências entre as histórias. Isto pode causar problemas de priorização e 

planejamento. Por exemplo, uma história de altíssima prioridade pode apresentar 

dependência com uma história de prioridade insignificante. Assim, a priorização 

ficaria deficiente.

 Negociáveis: Histórias não são contratos ou extensos documentos de requisitos. Por 

isso, em momentos posteriores, suas descrições podem ser mais bem detalhadas e, 

assim, sofrerem negociações.

 Relevantes: Histórias devem ser relevantes para os usuários finais (ou clientes). 

Cada história deve possuir um valor tangível para estes envolvidos.

 Estimáveis: Devem ser passíveis de serem estimadas. Uma história deverá ser 

implementada e, para tanto, o seu tamanho ou esforço deve ser considerado nas 

atividades de planejamento. O tamanho de uma história influi no planejamento. Logo,

o ideal é que você tenha histórias curtas, coesas e simples. Dessa maneira, a 

capacidade de estimar será privilegiada.

 Testáveis: Uma história deve ser testável. Cada história possui um conjunto de 

testes sob os quais ela deve ser executada e aprovada (critérios de aceitação).

Por definição, cada história deverá possuir: um título, uma descrição (conforme estrutura 

básica acima), estimativa (esforço ou tamanho), valor de negócio, prioridade e critérios de 
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aceitação. Dessa forma, a construção do game product backlog a partir do game concept

requer o seguinte fluxo de atividades:

 

Figura 43 – Fluxo de Atividades – Criar Game Product Backlog – Disciplina: PM.

Criar Game Product Backlog

Responsável Producer

Entrada Game Concept (Aprovado)

Saída Game Product Backlog  

Técnicas/Métodos Histórias de usuário (listar histórias); Valoração e 
wideband (priorização e valor de negócios); 
Planning poker, opinião dos especialistas e 
informações históricas (estimativa). 

Tabela 24 – Criar Game Product Backlog - Resumo.

De maneira detalhada, os passos para realização da criação do game product backlog 

desempenha-se da seguinte maneira: 

1. Listar Histórias: A partir do game concept, o producer (recomenda-se o apoio do 

GD leader) extrairá a lista de histórias de usuário que existem no produto. A técnica 

de histórias de usuário é adotada para que seja possível extrair a forma com que um 

usuário interage com um sistema ou artefato. Neste momento inicial serão definidos 

apenas: título da história, descrição, critérios de aceitação e valor de negócio. Em 

particular, o valor de negócio é uma medida subjetiva utilizada para dizer “quanto 

uma determinada funcionalidade adiciona de valor ao produto final”. Um guideline 

sugerido pode ser a valoração, conforme abaixo: 
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a. Valoração

i. Deve ser determinada uma escala de valor (ex. de 1 a 5; ou de 100 a 

500) para proporcionar um discernimento entre as histórias de maior e 

de menor valor agregado.

ii. Normalmente, às prioridades são atribuídos os valores de 500 (mais 

valor – ou essencial) a 100 (menor valor – desejável apenas) para 

denotar a diferença de valor entre uma história e outra. Além disso, 

serve para efeitos comparativos. 

iii. As histórias ligadas à jogabilidade (gameplay) possuem um valor 

maior que àquelas ligadas a elementos marginais do jogo. Em geral, 

as histórias ligadas ao gameplay devem receber valores que variam 

de 500 a 300. 

iv. As histórias ligadas a elementos marginais do jogo (como telas de 

navegação, telas de feedback, menu e configurações, rankings, etc.) 

recebem valor que variam de 300 a 100.

2. Priorizar Histórias: A atividade de priorizar histórias é fundamental porque permite 

explicitar claramente quais são as funcionalidades previstas para determinado jogo 

digital casual que devem ser entregues antecipadamente. Dessa forma, o producer é 

responsável pela priorização das histórias, mas conta com a fundamental 

contribuição do GD leader. Então, a atividade de priorização pode ocorrer no formato 

de uma reunião de trabalho envolvendo ambos os papéis (producer e GD leader). 

Contudo, a atividade de priorizar histórias é extremamente tácita, não havendo 

métricas amplamente difundidas para tanto, por isso, sugere-se um técnica de 

referência (guideline): 

a. Wideband-Delphi

i. Deve ser determinada uma escala (ex. 1 – mais prioritário a 5 –

menos prioritário). 

ii. Numa técnica de wideband-delphi, cada um dos participantes (no 

caso, producer e GD leader) recebe uma cópia da versão parcial do 

game product backlog, que até este momento só possui as histórias 

(título, descrição, casos de aceitação e valor de negócio).
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iii. Cada um dos participantes deve atribuir as respectivas prioridades (de 

um a cinco) para cada uma das histórias. Uma abordagem 

interessante a ser utilizada pelos participantes é a análise comparativa

e a priorização por analogia. Assim, para atribuir um valor de 

prioridade a uma determinada história, pode-se recorrer ao valor 

numérico da prioridade de uma história similar em relevância e 

complexidade.

iv. Finalmente, a prioridade de cada história é discutida. Sempre que 

houver uma concordância, aquela prioridade é considerada adequada 

(OK). Sempre que houver uma discordância, o producer e o GD leader

devem apresentar seus argumentos para atribuir tais prioridades 

àquela história, então, devem convergir para um acordo a respeito da 

prioridade para que se possa considerar adequada. Funcionará assim,

até que todas as prioridades tenham sido acordadas e definidas.

Neste momento é fundamental estabelecer uma diferença conceitual entre valor de negócio 

e prioridade. Valor de negócio é o “quanto” uma determinada funcionalidade irá agregar ao 

produto final. Já a prioridade tem mais a ver com o senso de urgência com que uma 

funcionalidade deve ser disponibilizada. Normalmente, estas grandezas podem andar 

juntas, porém sem obrigatoreidade alguma. Por isso, as técnicas de wideband-delphi e 

valoração podem ser utilizadas para ambos os propósitos.

3. Estimar Histórias: Esta atividade possui o objetivo de fornecer informação da ordem 

do tamanho das histórias, não sendo necessário o emprego de técnicas complexas 

de estimativa. Por isso recomenda-se uma das seguintes técnicas:

a. Planning Poker: Trata-se de uma variação das técnicas de valoração e 

wideband-delphi. Funciona em formato de “reunião de estimativa”. Em 

particular, sugere a participação de membros da equipe que provavelmente 

irá desenvolver o jogo.

i. Deve-se definir uma escala. Este estudo sugere uma escala de 

valores baseados na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) 

para estimar o tamanho de determinada história. Esta escala (pontos 

de história) é sugerida porque a distância entre os números vai 

aumentando gradativamente, forçando um maior discernimento entre 

o tamanho das histórias. 
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ii. A história mais simples entre todas aquelas existentes no backlog

deverá ser pontuada como “2”.

iii. Então, para cada história, os membros integrantes da reunião votam 

em um dos valores da sequência de Fibonacci. A escolha de um dos 

valores se baseia utilizando a “história mais simples do backlog como 

parâmetro” e o valor pode ser escolhido a partir do questionamento: 

“Considerando a história X (tamanho – 2), qual seria o tamanho desta 

história Y”?

iv. Após a votação, se houver a concordância a respeito do valor, o 

tamanho daquela será atribuído imediatamente. Caso haja 

divergências, os membros que apresentaram as estimativas mais 

divergentes são convidados a apresentarem seus argumentos. Uma 

nova rodada de votação é realizada até que a estimativa da história 

possa convergir para um valor único. 

v. Este procedimento (III e IV) é repetido para todas as histórias do game 

product backlog. 

b. Opinião dos Especialistas: Técnica que consiste em reunir especialistas 

das diferentes áreas técnicas envolvidas no desenvolvimento do jogo casual. 

Cada história é detalha (ou desmembrada) em atividades específicas de cada 

área. Então, para cada uma destas atividades, os especialistas fornecem uma 

estimativa (em horas) de acordo com sua experiência. Dessa forma, a 

estimativa de cada história será atribuída de acordo com o valor da soma de 

suas atividades (em horas). 

c. Informações Históricas: Finalmente, tem-se a técnica de uso de 

informações históricas para estimar as histórias atuais. Como funciona? Para 

estimar uma história atual, basta recorrer à estimativa (ou ao valor) de uma 

história similar de um produto (jogo casual) anterior. A unidade de valor 

utilizada pelas informações históricas tanto pode ser horas, quanto pontos de 

história. Contudo, a principal necessidade para poder implantar esta técnica 

de estimativa é a pré-existência de uma base de dados históricos relevantes

a respeito do tamanho das histórias (ou funcionalidades) que possa ser 

utilizada para apresentar estimativas para novas histórias.
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Cada uma das técnicas apresenta vantagens e desvantagens. Uma técnica que utiliza uma 

escala de pontos de histórias (ex. planning poker) é considerada, por este estudo, superior 

às abordagens baseadas em horas. Isto porque o esforço que necessitará ser empregado 

dependerá mais de fatores humanos (da equipe que criará o jogo). Dessa forma, estimativa 

de tamanho (tamanho independente do fator humano) é mais apropriada para uma história 

do a medida de esforço (dependente do fator humano) em horas. Além disso, a estimativa 

de planning poker gera um maior comprometimento devido ao fato de que a equipe que 

estima será aquela que irá desenvolver. Em termos de agilidade, a técnica considerada 

superior é o emprego de informações históricas, porque não demandará a realização de 

nenhuma reunião. Finalmente, do ponto de vista de confiabilidade, as técnicas consideradas 

superiores são, nesta ordem: informações históricas, opinião dos especialistas, planning 

poker (caso a equipe não seja suficientemente experiente).

Portanto, este estudo recomenda – inicialmente – o emprego de planning poker com uma 

migração contínua para o uso de informações história à medida que a organização ganhe 

experiência no desenvolvimento de jogos para que, então, as estimativas possam ser mais 

ágeis e confiáveis. Neste ponto (final da estimativa das histórias), cada uma das histórias 

presentes no backlog estará completa (título, descrição, valor de negócio, prioridade, 

estimativa de tamanho e critérios de aceitação). Posteriormente, no entanto, durante o 

andamento do projeto, as funcionalidades ou histórias poderão ser refinadas e mais bem

detalhadas, conforme o aprendizado obtido ao longo da realização do projeto.

4. Documentar Histórias: Trata-se de uma atividade para formalizar apropriadamente 

o game product backlog. O artefato é um documento que pode ser exibido no 

formato de uma planilha eletrônica. Além de documentar, o artefato deve ser 

publicado através de uma ferramenta de comunicação do projeto (ex. e-mail, wiki, 

fórum, ferramenta de gerenciamento de projetos, repositório, etc.). 

Portanto, o game product backlog é um artefato fundamental para que as pessoas 

envolvidas no projeto possam compartilhar uma visão única a respeito do escopo do produto 

que está sendo produzido, e fornece informações muito importantes para os fluxos de 

atividades de planejamento do projeto. Geralmente, o tempo previsto para a criação e 

aprovação de um game product backlog pode durar de um a dois dias. Caso seja 

necessário, por exemplo, montar um cronograma, basta considerar os pontos de história do 

game product backlog inteiro e uma taxa de velocidade da equipe por período de tempo, 

similar a um release plan [Schwaber, 2004].



97

Além disso, uma modificação pode ser realizada no macro-fluxo de atividades (ou de 

processos) da fase de concepção para que os conceitos de reuso sistemáticos e economia 

de escopo possam ser introduzidos já nesta fase. O panorama geral da fase de concepção 

seria modificado, conforme a seguir:

Figura 44 – Fluxo de Atividades – Fase de Concepção (Alterada – Economia de Escopo).

4.3.4 Criar/Atualizar Game Product Map

Trata-se de um fluxo de atividades opcional, classificado como de domain engineering, isto 

é, destinado a criar uma estrutura básica que possa servir à construção de diversos 

produtos, e não apenas de um jogo casual específico. Consiste em um conjunto de 

atividades da disciplina de game design (GD) buscando criar uma base de dados a respeito 

das características existentes nos jogos digitais casuais. Detalhadamente, o fluxo de 

atividades funciona conforme a seguir:

 

Figura 45 – Fluxo de Atividades – Criar/Atualizar Game Product Map – Disciplina: GD. 
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Criar/Atualizar Game Product Map

Responsável GD Leader.

Entrada Game Product Map.

Saída Game Product Map (atualizado).

Técnicas/Métodos Ontologia (definir estrutura analítica de 
conceitos); Benchmark, pesquisa de similares 
(pesquisar e classificar referências). 

Tabela 25 – Criar/Atualizar Game Product Map - Resumo.

1. Definir Estrutura Analítica de Conceitos: É preciso definir os conceitos mais 

relevantes de um jogo digital casual, e o relacionamento entre estes conceitos. Uma 

proposta deste estudo é determinar a segmentação utilizando o método de “design 

baseado em plataforma”. Este defende que o projeto de design possa ser realizado 

de acordo com a abstração de duas visões que definem elementos fixos e 

configuráveis para cada produto. Neste tipo de método, quem desenvolve/configura a 

parte configurável abstrai a complexidade de desenvolver a parte fixa, sendo 

necessário apenas compreender como a parte fixa e a parte configurável interagem 

[Figueiroa, 2008]. Esta abordagem permite a introdução do reuso sistemático no 

desenvolvimento de produtos complexos, dado que para a criação de um novo 

produto, apenas a parte configurável precisa ser modificada/construída. Com isto, se 

espera reduzir custos de desenvolvimento, riscos do projeto e time-to-market.

Figura 46 – Projeto Baseado em Plataforma.

Dessa forma, o “projeto baseado em plataforma” pode ser considerado uma importante 

orientação de projeto visto que apresenta características constantes e inerentes a qualquer 

produto [Figueiroa, 2008]: 

 Componentes fixos: Onde grande parte dos esforços é destinada, e que são 

comuns a todos os produtos. Também conhecidos como “sessão de arquitetura”.
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 Componentes variáveis: Aqueles que através das modificações dos mesmos é 

possível gerar produtos distintos, porém pertencentes à mesma plataforma. 

 Capacidade de abstração: Apesar dos desenvolvedores dos componentes fixos 

precisarem entender quais produtos podem ser gerados compartilhando o mesmo 

core de componentes fixos, os desenvolvedores de componentes variáveis precisam 

apenas compreender como modificar os elementos variáveis e interagir com os 

componentes fixos. 

Sendo assim, conceitualmente, todo jogo digital possui três elementos principais: 

 Mecânica: Este aspecto está ligado ao arquétipo, isto é, a estrutura básica de um 

jogo. Uma mecânica – intrinsecamente – possui um conjunto de regras, desafios, 

incentivos e modelo de mundo. Todo jogo possuidor desta mecânica herda estas 

características. Em alguns casos, uma mecânica recebe o nome do jogo mais 

popular que introduziu aquela mecânica (ex. mecânica lemmings); em outros recebe 

um nome relativo à forma básica de jogar (ex. shoot’m up).

 Dinâmica: Este aspecto está ligado à narrativa, contexto ou temática apresentada 

pelo jogo. Por exemplo, um jogo pode possuir uma narrativa ou temática de aventura 

espacial, ou guerras medievais. Em tal narrativa pode haver uma mensagem 

meramente voltada para o entretenimento, ou a promoção de uma marca ou 

apresentação de um conteúdo educacional. 

 Interface: Este aspecto está ligado à apresentação que o jogo possui (gráfica, 

sonora, etc.). Isto é, um jogo pode possuir uma linha de arte mais realística ou 

cartoon; mais adulta ou infantil. Além disso, o jogo pode ter uma trilha sonora 

“animada” ou “de suspense”, dependendo do contexto do jogo.
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Figura 47 – Elementos ou Aspectos de um Jogo. 

Esta tríade possui fundamental importância em qualquer jogo, e uma combinação harmônica 

entre estes aspectos – certamente – contribuirá para o sucesso de um jogo digital. Dessa 

maneira, um jogo casual cuja mecânica é, por exemplo, shoot’em up pode ser utilizado para 

diversos propósitos variando apenas dinâmica e a interface.

 

Figura 48 – River Raid (Atari). Anos 80. 

Figura 49 – Imuno. OjE. Jynx Playware/Manifesto Games.

A maior evidência deste argumento é que ambos os jogos, River Raid e Imuno, possuem a 

mesma mecânica básica, mas uma variação na dinâmica e na interface permite que possam 

ser utilizados em propósitos distintos. O River Raid é um clássico jogo de entretenimento. 
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Por sua vez, o Imuno é um jogo criado com o propósito de educar. A narrativa do jogo se 

baseia numa micronave inserida no corpo humano buscando coletar itens benéficos 

(carboidratos, vitaminas, minerais), destruir itens maléficos (vírus, bactérias) e visitar 

diversos sistemas do corpo humano (ex. respiratório, nervoso, etc.). 

Este estudo sugere a criação de uma estrutura analítica considerando os elementos básicos 

de um jogo (ex. utilizando uma ontologia [Ontologia]) conforme a seguir: 

 Mecânica

o Arquétipo do jogo (ex. shoot’m up)

o Regras 

Incentivos

Recompensas 

 Dinâmica 

o Ambiente (ex. real, fantasia) 

o Narrativa 

o Personagens

PCs/NPCs (ex. personagens jogáveis e não-jogáveis)

o Itens

o Elementos

 Interface

o Visualização (ex. 2D) 

o Controles (ex. teclado, mouse, joystick)

o Elementos Visuais 

Cenário 

HUD
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Efeitos (FXs)

o Elementos Sonoros 

Trilha 

Efeitos (SFXs)

2. Pesquisar e Classificar Referências: Esta atividade consiste em preencher o game 

product map com os jogos pesquisados. Detalhadamente, funciona conforme a 

seguir:

a. Escolher um jogo como alvo da análise.

b. Preencher todos os dados de classificação de acordo com a estrutura 

analítica definida anteriormente. 

c. Realizar os passos (a) e (b) continuamente, até ter na base de dados do 

game product map - pelo menos - 03 (três) novas referências. 

Dessa forma, o game product backlog poderá ir sendo construído de maneira iterativa e 

incremental.

Sendo assim, a introdução do uso do game product map (ou catálogo de jogos) 

automaticamente será responsável por trazer consigo um caráter – opcional – de reuso 

sistemático e de economia de escopo. Para a definição de um novo game concept poderão 

ser aplicados conceitos, idéias e elementos definidos em algum jogo casual previamente 

produzido. Um produto de sucesso não é, necessariamente, resultado de decisões 

absolutamente inéditas. Em particular, duas técnicas utilizadas para exploração do problema 

e geração de alternativas durante a criação do game concept serão potencializadas: 

comparação de similares e caixa morfológica. Normalmente, trazem grande contribuição ao 

processo criativo, contudo demandam muito tempo de pesquisa. Por isso, gradativamente, o 

game product map agregará agilidade e valor ao processo de concepção de um jogo digital 

casual, fazendo com que a criação do game concept possua maior ênfase nas atividades 

de: selecionar alternativa (a partir do game product map utilizando, por exemplo, a técnica 

de caixa morfológica), avaliar alternativa, descrever soluções.



103

4.4 Construção

A fase de construção marca o início do desenvolvimento de um produto (jogo digital casual) 

em larga escala dentro de uma equipe responsável pelo projeto. Se anteriormente a equipe 

estava apenas parcialmente envolvida, o início da construção passa a envolver todos os 

membros da equipe em grande parte das atividades. Do ponto de vista estrutal, a partir da 

fase de construção, o processo proposto pela Play4Fun se assemelha à metodologia 

Scrum, onde a fase de concepção funcionaria como uma preparação para o início do 

projeto.

 

Figura 50 – Quests – Iterações (baseado em Scrum). 

O principal objetivo da fase de construção é gerar as versões intermediárias do jogo digital 

casual que está sendo desenvolvido. Entende-se por versões intermediárias os protótipos 

funcionais, versão alpha (vAlpha), versão beta (vBeta). A fase de construção se encontra 

delimitada pelas fases de concepção e pós-construção através dos seguintes artefatos: 

game concept e game product backlog (produzidos pela fase de concepção); e uma versão 

intermediária (vBeta - produzida pela fase de construção para ser consumida pela fase de 

pós-construção). 
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Figura 51 – Fase de Construção. 

Através de iterações (quests, similares às sprints do Scrum), novos incrementos vão sendo 

adicionados ao produto até que ele alcance o estágio desejado para ser submetido à fase 

de pós-construção, evidenciando o caráter iterativo e incremental desta proposta. Assim, a 

fase de construçao é uma seqüência de quests que se repetem até que a versão beta

(vBeta) tenha sido alcançada. A publicação da versão beta é o que marca o encerramento 

da fase de construção. A principal diferença entre uma versão alpha e uma versão beta é 

que a segunda delas possuirá todas as histórias previstas e recursos disponíveis. Cada 

quest funciona conforme a seguir: 

 Quest Planning (análogo ao sprint planning do Scrum) marca o início de uma 

iteração, ou quest. 

 Realização das Histórias, que compreende todas as atividades e fluxos de atividades 

das diversas disciplinas existentes no desenvolvimento de jogos casuais. 

 Quest Review e Quest Retrospective (análogos ao review e retrospective do Scrum)

marca o encerramento da iteração. A revisão (ou review) é responsável por 

apresentar o resultado ao producer (product owner do Scrum): as histórias 

produzidas durante a iteração. A retrospectiva (ou retrospective) é responsável por 

consolidar os pontos positivos, negativos e lições aprendidas.

De maneira geral, cada quest pode durar de uma a duas semanas. A idéia é buscar um 

equilíbrio na duração da quest: quanto menor a iteração, mais rápido o feedback a respeito 

do que está sendo construído; quanto maior a iteração, maior será o valor agregado.



105

A imagem abaixo exibe – de maneira macro e resumida – o macro-fluxo de atividades, isto 

é, os fluxos de atividades que estão envolvidos na realização do marco da fase construção, 

a versão beta do jogo casual. Além disso, são apresentados os principais (não todos) 

artefatos consumidos e gerados pelos fluxos de atividade. Ao final de uma quest ou iteração, 

evidenciado pelo fluxo “realizar revisão e retrospectiva” é preciso decidir: continuar ou 

encerrar a fase? Para responder a esse questionamento, basta considerar: todas as 

histórias de usuário previstas no game product backlog foram concluídas? Se sim, pode-se 

considerar a fase de construção encerrada obtendo a versão beta do produto. Do contrário, 

será iniciada uma nova iteração ou quest e o produto ainda será considerado em versão 

alpha. 

 

Figura 52 – Fase de Construção – Macro-Fluxo de Atividades. 

Finalmente, deve ser salientado que o fluxo de atividades “monitorar e acompanhar 

atividades” não foi mencionado por não ter um comportamento seqüencial, mas contínuo. 

Diariamente, deve-se monitorar e acompanhar as atividades previstas para realização das 

histórias de usuário. Porém, não consome nem produz artefatos. Apenas ações devem ser 

tomadas, caso necessário. 
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4.4.1 Realizar Quest Planning

Trata-se de um fluxo de atividade ligado à disciplina de project management (gerenciamento 

de projetos), que marca uma das principais cerimônias do processo proposto pela 

Play4Fun. Basicamente, é dividido em dois momentos distintos: a seleção das histórias e o 

planejamento das histórias para a próxima iteração. O responsável por esta atividade é o 

team leader, embora haja o envolvimento do producer e de todos os membros da equipe

(team). O objetivo é selecionar as histórias de usuário a serem contempladas pela próxima 

iteração (quest). Normalmente, deve ser escolhido um conjunto coeso e auto-contido de 

histórias para que o incremento, ao final da iteração, seja coerente. Por isso o fluxo de 

atividades é extremamente simples:

 

Figura 53 – Fluxo de Atividades – Realizar Quest Planning – Disciplina: PM. 

Realizar Quest Planning

Responsável Team Leader. 

Entrada Game Product Backlog. 

Saída Quest Backlog (Histórias Selecionadas + 
Atividades).

Técnicas/Métodos Reunião presencial 

Tabela 26 – Realizar Quest Planning - Resumo. 

Detalhadamente, o fluxo de atividades de “realizar quest planning” funciona conforme a 

seguir:

1. Selecionar Histórias: Este passo formaliza um acordo entre producer e equipe de 

desenvolvimento (team). Para selecionar as histórias não existe um método preciso, 

mas são oferecidos alguns guidelines:
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a. Selecionar, entre o conjunto de histórias presentes no game product backlog, 

aquelas que possuem a mais alta prioridade.

b. Após selecionar as histórias de prioridade mais alta, a equipe (intermediada 

pelo team leader) e producer devem buscar uma relação entre estas histórias. 

Normalmente, esta relação é de correlação conceitual (ex. história E1 está 

ligada à história E2). Um exemplo pode ilustrar bem a situação:

i. História E1: O personagem do jogador deve sofrer um dano 

equivalente a 10 pontos de vida quando se chocar com algum inimigo. 

ii. História E2: O personagem do jogador deve sofrer um dano 

equivalente a 50 pontos de vida sempre que um projétil disparado pelo 

inimigo o atingir.

iii. Assim, pode-se perceber que as histórias E1 e E2 estão 

intrinsecamente ligadas, fazendo parte do mesmo conjunto de 

histórias relacionadas e devem ser entregues nesta próxima quest

para que o conjunto de incrementos apresentados ao final possa ser 

auto-contido.

c. Finalmente, a equipe (intermediada pelo team leader) e o producer devem 

escolher um conjunto de histórias, onde a quantidade de pontos de história 

seja equivalente à capacidade produtiva da equipe (quantos pontos esta 

equipe tem entregado?). Por exemplo, se a média de entrega da equipe tem 

sido 20 pontos de histórias, esta deve ser considerada a capacidade 

produtiva da mesma. Logo, o último passo da seleção de histórias é o acordo 

entre producer e equipe a respeito das histórias selecionadas.

2. Planejar Histórias: Após a seleção das histórias para a iteração (quest) é preciso 

detalhar as mesmas, para tanto, um guideline é sugerido, conforme a seguir:

a. Apresentação das Histórias: o producer inicia a reunião voltada para o 

quest planning apresentando a lista de histórias selecionadas, que 

representam a maior prioridade dentro do pipeline (linha de produção) de 

desenvolvimento do projeto. Assim, cada história é apresentada para a 

equipe (team). Opcionalmente, durante a apresentação, a informação a 

respeito das histórias pode ser enriquecida com imagens ou vídeos de 
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referência. Ao mesmo tempo, dúvidas podem ser esclarecidas. Finalmente, a 

apresentação é encerrada.

b. Criar Atividades das Histórias: Uma a uma, as histórias são detalhadas em 

atividades necessárias para a realização das mesmas. Cada área de 

conhecimento pode colaborar identificando atividades através da descrição 

da história e seus critérios de aceitação. Um exemplo ilustrativo (do 

detalhamento de histórias em atividades) segue abaixo:

ID (US#): 01 TÍTULO: Atingir Inimigo

DESCRIÇÃO: Ao atirar um projétil contra um inimigo, deve haver uma 
colisão, havendo feedback visual e sonoro ao jogador. 

GD Definir Inimigos

GD Definir Pontuação

GD Definir Efeitos Visuais

GD Definir Efeitos Sonoros 

ART Ilustrar Inimigo (concept)

ART Animar Inimigo 

ART Finalizar Inimigo

SOM Criar Efeito Sonoro

PROG Implementar Colisão – Projétil x Inimigo 

PROG Implementar- Integração de Elementos Visuais

PROG Implementar – Integração de Elementos Sonoros 

Tabela 27 – História e Atividades (Exemplo). 

Em relação ao “tamanho” de uma atividade, recomenda-se que uma atividade dure entre 

uma hora (para ser minimamente relevante) e oito horas (para não ultrapassar um dia 

comum de trabalho). Sempre que uma atividade ultrapassar a duração de um dia, é 

sugerido que esta seja quebrada em mais de uma atividade. Uma equipe madura e 

experiente não precisará estimar a duração das atividades, já que a velocidade da equipe e 

a capacidade produtiva estão intimamente ligadas através do compromisso das histórias 

assumidas pela equipe como entregas desta quest.

c. Estimar Atividades: Opcionalmente, pode-se estimar as atividades 

detalhadamente. Normalmente, recomenda-se este tipo de estimativa em 

equipes menos maduras e experientes. Qualquer técnica utilizada 
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anteriormente na estimativa das histórias pode ser empregada (ex. planning 

poker, opinião dos especialistas e informações históricas). Além disso, 

também opcionalmente, o team leader pode sugerir à equipe uma abordagem 

preditiva (onde todos os passos são determinados a priori) ao invés de uma 

abordagem adaptativa (proposta defendida por este estudo). Na abordagem 

adaptativa, as atividades não têm uma ordem pré-definida. A equipe pode 

discutir diariamente que atividades devem ser realizadas prioritariamente 

(seguindo, obviamente, a prioridade das histórias), privilegiando a 

flexibilidade. Por sua vez, na abordagem preditiva, a sequência de realização 

das atividades é definida a priori, prejudicando a flexibilidade em favor de 

uma “maior sensação” de controle. Uma das técnicas que podem ser 

aplicadas neste sentido é a “rede de atividades” [PMBoK], que permite a 

identificação de caminhos críticos e de gargalos no desenvolvimento. Uma 

ferramenta é recomendada para lidar com o relacionamento entre tantas 

tarefas (ex. Microsoft Office Project).

Figura 54 – Ferramenta de Controle (Project). Rede de Atividades. 

Embora forneça uma “maior sensação” de controle e de segurança, esta abordagem 

envolve um grande overhead de planejamento e atualização das mudanças que 

normalmente ocorrem durante a realização da quest. Por isso, recomenda-se a aplicação 

destas técnicas apenas em equipe com baixa maturidade e experiência. A abordagem 

adaptiva se encontra mais alinhada às necessidades de agilidade e flexibilidade 

preconizadas por este estudo. 
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Portanto, a saída do fluxo de atividades de “realizar quest planning” chama-se quest backlog

(análogo ao sprint backlog no Scrum). Este artefato possui o escopo para a quest a ser 

realizada. Em condições normais, este é um fluxo de atividade extremamente rápido que 

pode levar algumas horas (de 04 até 06 horas).

4.4.2 Especificar Histórias de Usuário

Trata-se de um fluxo de atividade ligado à disciplina de game design. O principal objetivo 

deste fluxo é a construção do game design specification (GDS), um documento bastante 

popular no desenvolvimento de jogos para formalizar as decisões tomadas a respeito de 

game design. O GDS é a principal referência conceitual do jogo digital casual a partir da 

fase de construção, tornando o game concept um artefato desnecessário a partir deste 

momento (criação e publicação do GDS). O responsável por estas atividades é o game 

designer do jogo digital casual. Sempre que for necessário atualizar, retificar ou detalhar 

informações a respeito de uma história de usuário, o GDS servirá como a principal fonte de 

conhecimento. Uma história de usuário pode estar relacionada a qualquer aspecto de game 

design. Entre os aspectos que podem fazer parte de um game design specification (GDS), 

Pode-se citar alguns dos elementos:

 Mecânica

o Arquétipo do jogo (ex. shoot’m up)

o Regras 

Incentivos

Recompensas 

o Ações 

o Progressão do Jogo 

Esquema de Pontuação

 Dinâmica 

o Ambiente (ex. real, fantasia) 

o Narrativa 
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Visão Geral do Jogo

o Personagens

PCs/NPCs (ex. personagens jogáveis e não-jogáveis)

o Items 

o Elementos

 Interface

o Visualização (ex. 2D) 

o Controles (ex. teclado, mouse, joystick)

o Elementos Visuais 

Linha de Arte

Cenário 

HUD

Efeitos (FXs)

Telas e Fluxo de Navegação

o Elementos Sonoros 

Trilha 

Efeitos (SFXs)

Portanto, quando for especificar uma história de usuário, o game designer deve ter em 

mente que para a descrição da mesma pode ser necessário considerar um ou mais destes 

aspectos de game design. Em particular, o fluxo de atividades de “especificar histórias de 

usuário” é extremamente importante, dado que diversos outros fluxos de atividades (ex. 

“criar elementos sonoros”, “criar elementos visuais”, “implementar histórias”, etc.) se utilizam 

das definições realizadas neste fluxo. Sendo assim, o fluxo de atividades de “especificar 

histórias de usuário” funciona conforme a seguir:
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Figura 55 – Fluxo de Atividades – Especificar Histórias de Usuário – Disciplina: GD.

Especificar Histórias de Usuário 

Responsável Game Designer. 

Entrada Game Concept, Quest Backlog. 

Saída Game Design Specification (GDS).

Técnicas/Métodos Descrição textual, referências, storyboards, 
sketchs, máquina de estados (descrever 
histórias); Observação in loco (validar histórias); 
processsador de textos, wiki, etc. (documentar 
histórias).

Tabela 28 – Especificar Histórias de Usuário - Resumo. 

1. Descrever Histórias: Inicialmente, as histórias de usuário estão descrita num alto 

nível de abstração. Contudo, é necessário que haja um maior detalhamento da 

descrição para que seja provido o patamar adequado de informações para subsidiar 

a criação dos elementos lógicos, visuais e sonoros do jogo. Assim, esta tarefa 

objetiva enriquecer a descrição de cada uma das histórias de usuário definidas para 

a quest atual. Para tanto, algumas técnicas podem ser empregadas para cada uma 

das histórias: 

a. Descrição textual: Trata-se de elaborar e detalhar a descrição previamente 

existente. Além disso, novos critérios de aceitação podem ser incluídos ou 

modificados. 
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b. Referências: A utilização de referências permite tornar mais efetiva a 

transmissão de informação. Estas referências podem ser imagens, vídeos ou 

sons. 

c. Storyboard: é uma seqüência de imagens que denota claramente como deve 

ser a aparência e o funcionamento da mesma. 

d. Sketchs: Opcionalmente, ao invés de usar um storyboard (abordagem mais 

sofisticada) pode se utilizar um rascunho (ou sketch) para explicitar uma idéia 

ou conceito.

e. Máquina de Estados: O conceito de máquina de estados é extremamente 

popular na computação, se tratando de um modelo conceitual para 

representar o funcionamento de um sistema. A notação de máquina de 

estados não requer o conhecimento de tecnologias específicas, e é acessível. 

Por isso, game designers podem utilizar este esquema para representar, por 

exemplo, as ações, eventos e triggers de um determinado jogo casual digital.

 

Figura 56 – Esboço em Papel (Sketch).

Estas técnicas podem ser utilizadas isoladamente ou combinadas. Recomenda-se que esta 

descrição possa ser realizada num documento eletrônico mais informal (ex. Microsoft Word 
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ou OpenOffice Writer), ou mesmo numa apresentação (ex. Microsoft Powerpoint ou 

OpenOffice Impress), embora possa ser escrito em papel ou numa ferramenta de wiki para 

registrar a informação.

2. Validar Histórias: A atividade de “validar histórias” não necessariamente ocorre 

imediatamente após a descrição. Após a descrição das histórias de usuário (mais 

detalhadamente), inúmeros fluxos de atividades ligados a outras disciplinas se 

iniciam objetivando criar os elementos lógicos, visuais e sonoros do jogo. Portanto, 

“validar histórias” se constitui numa atividade experimental, como a seguir:

a. O game designer acompanha a realização das histórias e dos fluxos 

atividades que geram os elementos lógicos, visuais e sonoros do jogo digital 

casual. 

b. Cada elemento lógico, visual ou sonoro construído previsto para determinada 

história deve ser aprovado pelo game designer, que pode imediatamente 

concordar, ou solicitar algum ajuste.

c. Ao longo desta atividade experimental, a descrição das histórias pode ser 

atualizada. 

3. Documentar Histórias: Embora este processo não seja orientado a documentação, 

há a necessidade de formalizar algumas decisões. Por isso, o game design

specification constitui um artefato formal e necessário. Contudo, como discutido 

anteriormente, o papel do documento de game design specification neste processo é 

de registrar as decisões, e não comunicar. Portanto, sempre que uma história de 

usuário tiver sido validada, o game designer deverá atualizar o documento de game 

design specification e as seções que do mesmo que sejam impactadas pela história. 

De maneira geral, para a definição de cada um dos aspectos necessários em um documento 

de game design specification, há um conjunto de guidelines a serem aplicados, abaixo 

seguem (apenas) alguns deles:

 Experiência de jogo simples e intuitiva. A idéia consiste em definir um conjunto de 

regras de jogos que possam ser compreendidas claramente e que possam denotar 

objetivos claros a serem alcançados pelos jogadores. Ao contrário de outros tipos de 

ferramentas, o aprendizado em jogos digitais se dá através de um processo 

experimental baseado em tentativa e erro. Portanto, um jogo casual deve ser 

suficientemente intuitivo para possuir pouca ou nenhuma informação explícita em 
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tutoriais ou ajudas. Considerando que um jogo casual é voltado para seções de 

gameplay menores (em tempo) que em outros tipos de jogos, não é apropriado um 

jogo possuir um sistema complexo que requer atenção constante e estratégia. 

Embora estes elementos sejam cruciais em alguns tipos de jogos, os casuais estão 

mais associados a propósitos de relaxamento (alívio de estresse) e passatempo.

 Easy-to-Play & Hard-to-Master. Um dos princípios básicos de game design é 

oferecer mecânicas cujo fácil aprendizado seja acessível ao público-alvo, sendo 

possível aos jogadores menos habilidosos experimentarem algumas horas de 

gameplay. Ao mesmo tempo, o jogo deve ser capaz de – continuamente - oferecer 

desafios significativos aos jogadores. Isto é, tornarem-se cada vez mais difíceis. 

Quando os jogadores se sentem desafiados, eles tendem a se manter jogando 

determinado jogo.

 Interação com usuário. Um dos pontos críticos de um jogo é a maneira com a qual 

um jogador pode interagir com o programa computacional que representa o jogo. Por 

isso, existem padrões adotados pela indústria e comprovadamente eficientes para os 

dispositivos de entrada em jogos, como teclado, mouse, joysticks. Quando o assunto 

é jogos casuais, este tópico ganha uma importância maior, dado o público 

heterogêneo que consome este tipo de jogo. Sendo assim, normalmente muitos 

jogos casuais são baseados em one-bottom-play, isto é, os controles do jogo são 

concentrados em apenas um botão. Além disso, com relação à interação com 

usuários, é fundamental que os jogos (casuais) sejam dotados de mecanismos de 

feedback capazes de explicitar progressos e erros cometidos durante a experiência 

de jogo. Normalmente, estes feedbacks são visuais e sonoros. Os feedbacks visuais 

podem ser efeitos que misturam animações, efeitos de partícula, explosões, 

mensagens. Por sua vez, feedbacks sonoros podem ser efeitos sonoros que 

denotam objetivos alcançados, erros cometidos, etc., além de trilhas sonoras.

 Recompensas e progresso. De maneira geral, os seres humanos são movidos a 

incentivos (financeiros, morais, sociais) [Levitt, 2005]. Um rico e variado sistema de 

recompensas é muito importante em todo e qualquer jogo, incluindo os casuais. A 

principal motivação dos jogadores de casuais é imergir num mundo a parte da sua 

vida cotidiana, deixando de lado problemas e frustrações [CGWP, 2006]. Por isso, 

oferecer recompensas constantemente é uma forma de fazer com que os jogadores 

“se sintam bem” ao jogar. Dentro deste contexto, é importante oferecer pontuações 
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especiais, bônus, combos, etc. deixando claro para o usuário (jogador) o progresso 

dele ao longo do jogo, evidenciando ações corretas e incorretas.

 Regras complacentes. Jogos casuais devem ser maleáveis com relação aos erros 

dos usuários (jogadores), principalmente no início do jogo. Isto é, as punições nos 

primeiros estágios e fases do jogo não punir severamente os usuários, sob pena de 

desmotivar os mesmos.

 Temática. A temática de um jogo – incluindo sua narrativa e linha de arte – deve ser 

apropriada para o segmento do público-alvo que o jogo pretende atender. Por 

exemplo, normalmente, uma narrativa lúdica com linha de arte cartoon é mais 

apropriada para um público jovem. Portanto, é fundamental sempre ter em mente 

qual o público-alvo de determinado jogo ao se criar sua temática, narrativa e linha de 

arte. Considerando a heterogeneidade do público de jogos casuais, certamente, este 

é um dos maiores desafios do ponto de vista de design.

4.4.3 Criar Elementos Visuais

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de art design cuja principal 

responsabilidade é criar os elementos visuais de um jogo digital casual. Conforme 

explicitado no início deste estudo, as principais disciplinas do desenvolvimento de jogos 

casuais enfatizadas serão project management, software engineering e game design, por 

isso, os fluxos de atividade ligados à disciplina de art design receberão menos ênfase e 

estarão menos detalhados, provendo um nível de guidance, ou referência. 

Ainda assim, este trabalho pretende contribuir para o amadurecimento da disciplina de art 

design ao oferecer fluxos de atividade básicos identificados através da realização de 

projetos e discussões com profissionais da área, além de oportunizar o acoplamento deste 

fluxo de atividades (“criar elementos visuais”) ao processo sugerido pela Play4Fun. Logo, 

independente da estrutura interna, o fluxo funcionará consumindo as mesmas entradas e 

produzindo as mesmas saídas. Sendo assim, futuramente, outras iniciativas podem buscar 

amadurecer a disciplina de art design no escopo do Play4Fun atualizando os passos do 

fluxo de atividade e integrando novas técnicas e métodos, sem que haja necessidades de 

mudanças em outros fluxos de atividade e outras disciplinas do processo. Finalmente, o 

fluxo de atividades de “criar elementos visuais” ocorre conforme a seguir: 
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Figura 57 – Fluxo de Atividades – Criar Elementos Visuais – Disciplina: AD.

Criar Elementos Visuais 

Responsável Art Leader, além dos demais Art Designers.  

Entrada Game Design Specification, Quest Backlog, além 
do Game Product Map caso seja identificada a 
possibilidade de reuso.

Saída Game Design Specification (GDS) (atualizado), e 
Assets de Arte principalmente.  

Técnicas/Métodos Referências e similares (pesquisar conceito e 
detalhar linha de arte); Ilustração em papel, 
ilustração em ferramenta (criar concept art); 
Ferramentas de art design (demais passos).  

Tabela 29 – Criar Elementos Visuais - Resumo. 

Os principais elementos visuais de um jogo são:

 Telas: loading, menu, mapa de jogo, tutorial, vitória, derrota, checkpoint, etc. 

 Cenários e backgrounds

 Elementos: player-characters (PC), non-player-characters, itens, objetos. 

 Feedback: efeitos visuais (FXs).

Além disso, cada um destes elementos pode ser estático ou animado. Dessa forma, para 

produzir cada um destes elementos, detalhadamente, é necessária a realização do fluxo de 

atividades passo-a-passo:
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1. Pesquisar Conceito: Do ponto de vista de game design a definição da linha de arte 

ocorre de maneira descritiva com relação a elementos gerais, incluindo referências 

através de imagens e outros elementos multimídia (ex. vídeo). Assim, a atividade de 

“pesquisar conceito” é realizada pelo art leader com o objetivo de – inicialmente –

expandir a quantidade de referências para cada tipo de elemento de arte a ser 

criado. Opcionalmente, o art leader pode recorrer ao game product map para 

identificar oportunidades de reuso em conceitos e mesmo de elementos de arte, 

como telas, ícones, acessórios, itens, partes de cenários ou personagens. 

2. Detalhar Linha de Arte: Após expandir as possibilidades de referências, é 

necessário filtrar e selecionar aquelas que são mais adequadas e – posteriormente –

filtrar as referências mais adequadas para o jogo digital casual em desenvolvimento. 

Para cada elemento visual a ser criado pode haver um ou mais referências. Ao 

mesmo tempo, o art leader poderá criar algumas referências para explicitar, por 

exemplo:

a. A aparência de um personagem ou outro elemento visual qualquer.

b. A paleta de cores adotada para os elementos visuais.

c. O tipo de traço adotado.

Opcionalmente, a expansão da quantidade de referências e o detalhamento da linha de arte 

podem provocar atualizações no game design specification.

3. Criar Concept Art: Com estas informações, quando atribuído a uma tarefa para criar 

um elemento visual, o art designer possui subsídios suficientes para realizar esta 

tarefa entregando um resultado dentro das expectativas do game designer e do 

próprio art leader. Por isso, a atividade de “criar concept art” ocorre de acordo com 

algumas técnicas:

a. Ilustração em papel: o art designer desenha um (ou mais) esboço do 

elemento visual a ser criado em um papel utilizando apenas canetas, tintas e 

lápis apropriados;

b. Ilustração no computador: o art designer desenha um ou mais esboços do 

elemento visual a criado no computador utilizando ferramentas apropriadas 

(ex. Adobe Ilustrator).
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Não há muitas vantagens da utilização de uma abordagem em detrimento da outra. Porém, 

quando se trata de um concept art, tende-se a utilizar a técnica de ilustração em papel.

 

Figura 58 – Concept Art – Ilustração em Papel. 

 

Figura 59 – Concept Art – Adobe Ilustrator.

4. Aprovar Concept Art: A atividade de “aprovar concept art” é um passo importante 

porque determina a validação de um elemento de arte construído. Assim, o art 

designer deve apresentar o concept art criado ao art leader. Caso este aprove, o art 

designer deve passar ao próximo passo deste fluxo de atividades. Caso não aprove, 

o art designer voltará ao passo anterior deste mesmo fluxo.

5. Criar Asset: Com a aprovação do concept art de um elemento visual, é necessário 

realizar a atividade de “criar asset”. Esta atividade é – de fato - responsável por criar 

o elemento visual. Dentro do processo de desenvolvimento, quando o elemento 

passa a se tornar algo que deverá ser consumido ou irá compor um produto maior 

recebe o nome de asset. De acordo com o tipo de asset a ser criado, existem 

técnicas e ferramentas mais apropriadas dentro do contexto da Play4Fun. 
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a. Ilustrações de maneira geral costumam ser criadas utilizando uma ferramenta 

apropriada de ilustração (ex. Adobe Ilustrator). Estas ilustrações podem ser 

de marcas, partes de cenários, personagens, objetos, itens, efeitos, etc.

b. Assets que precisam ser montados (ex. telas e cenários) devem ser 

estruturados em uma ferramenta apropriada (ex. Adobe Photoshop). 

Finalmente, a saída desta atividade deve ser uma ou mais imagens relativa ao asset 

pretendido. Caso seja um asset estático, basta uma imagem (ex. formato PNG). Caso seja 

um asset animado, deverá prover uma seqüência de imagens (ex. formato PNG). Em ambos 

os casos, estas imagens podem ser geradas na ferramenta onde o asset foi criado. 

Finalmente, os assets (ou elementos) de arte produzidos por este fluxo de atividade ficam 

aguardando para serem integrados ao jogo casual através do fluxo “implementar histórias,” 

que é responsável por integrar – através do software – os recursos ao jogo casual. Além 

disso, é fundamental disponibilizar os assets através do fluxo de atividades “atualizar 

assets”, descrito mais adiante. 

4.4.4 Criar Elementos Sonoros

Trata-se de um fluxo de atividade ligado à disciplina de sound design. O objetivo deste 

conjunto de atividades é criar os elementos (asset) sonoros do jogo. Embora a disciplina de 

sound design não seja o foco deste estudo, será apresentado um fluxo de atividades básico 

(não detalhado em técnicas, métodos e ferramentas) que permita o funcionamento em 

conformidade com os demais fluxos de atividade e disciplinas do processo sugerido através 

da fábrica Play4Fun. Estes fluxos básicos foram extraídos a partir da realização de projetos 

e discussões com profissionais da área de conhecimento.

Independente das técnicas, métodos e ferramentas empregados, o fluxo de atividades “criar 

elementos sonoros” deverá se comportar da mesma maneira, isto é, consumirá os mesmos 

artefatos (entradas) e produzirá os mesmos resultados (saídas). Sendo assim, futuramente, 

melhorias a este trabalho permitirão extensões nos fluxos, técnicas e métodos empregados 

para a construção de elementos sonoros resultando em melhoria qualitativa dos assets

criados, sem que haja impacto nos demais fluxos e disciplinas do processo.

Dentro deste contexto, os elementos sonoros de um jogo são a trilha sonora (uma ou mais) 

e os efeitos sonoros. A trilha sonora é utilizada como música de fundo (tema) de um jogo 

digital. Os efeitos sonoros são elementos para proporcionar feedback ao usuário a respeito 
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de decisões corretas e incorretas, progresso e regresso, etc. O fluxo de atividades para 

“criar elementos sonoros” funciona como a seguir:

Figura 60 – Fluxo de Atividades – Criar Elementos Sonoros – Disciplina: SD.

Criar Elementos Sonoros 

Responsável Sound Designer. 

Entrada Game Design Specification, Quest Backlog 
(principalmente), além do Game Product Map 
caso seja identificada a possibilidade de reuso. 

Saída Game Design Specification (GDS) (atualizado) e 
Assets de som, principalmente. 

Técnicas/Métodos Referências e similares (pesquisar conceito); 
Ferramentas de Som (demais atividades).  

Tabela 30 – Criar Elementos Sonoros - Resumo.

1. Pesquisar Conceito: Do ponto de vista de game design a definição dos elementos 

sonoros ocorre de maneira descritiva e baseada em referências sonoras (outros 

efeitos sonoros, outras trilhas) através de recursos multimídia (som, vídeo, etc.). O 

objetivo desta atividade é ampliar o espaço das possibilidades de referências e 

poderá provocar atualizações no game design specification. Opcionalmente, o sound 

designer poderá recorrer ao game product map para identificar oportunidades de 

reuso em conceitos e mesmo em elementos sonoros (ex. efeitos sonoros).

2. Criar Concept: Como visto anteriormente, o elemento sonoro pode ser uma trilha ou 

um efeito. O concept nada mais é do que um esboço do ponto de vista de sound 

design. O responsável pela tarefa (sound designer) criar uma versão intermediária do 
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elemento sonoro que está sendo produzido. O objetivo é poder validar o que está 

sendo construído junto ao game designer. Para a construção dos elementos visuais 

intermediários podem ser utilizadas algumas ferramentas, entre elas algumas 

gratuitas ou com versões de avaliação:

a. Audacity (trilhas);

b. Freesound (efeitos). 

Além disso, pode ser realizado o uso de bibliotecas de sons (públicas ou privadas) para 

encontrar elementos sonoros (efeito – SFXs, principalmente) que atendam às necessidades 

da história e dos usuáris em relação a sons. 

3. Aprovar Concept: O sound designer apresentará cada elemento sonoro (trilha ou 

efeito) criado. Caso o elemento seja aprovado (pelo game designer), o sound 

designer poderá ir para a próxima atividade deste fluxo. Caso não, o mesmo deverá 

voltar ao passo anterior e buscar oferecer um elemento sonoro dentro da expectativa 

do game designer. O critério de aprovação é extremamente simples: conformidade. 

Se o elemento produzido atender às expectativas definidas pelo game designer na 

descrição da história (ou mesmo no game design specification, de acordo com a 

abordagem) invariavelmente será aprovado. 

4. Finalizar Asset: Com a aprovação do concept, o elemento sonoro poderá ser 

finalizado para se tornar um asset sonoro do produto (jogo digital casual). De 

maneira geral, as ferramentas utilizadas para criação do concept podem ser 

utilizadas para finalizar e gerar o asset. No contexto da Play4Fun, recomenda-se 

que os assets gerados sejam em formatos sem que haja codificação, porque 

algumas tecnologias já possuem mecanismos de codificação que não funcionam 

adequadamente quando o arquivo é previamente codificado (ex. formato MP3). Por 

isso, os formatos recomendados são (.WAV) e (.AIF). 

Finalmente, os assets (ou elementos) de som produzidos por este fluxo de atividade ficam 

aguardando para serem integrados ao jogo casual através do fluxo “implementar histórias” 

que é aquele responsável por integrar – através do software – os recursos ao jogo. Além 

disso, é fundamental disponibilizar os assets através do fluxo de atividades “atualizar 

assets”, descrito mais adiante. 
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4.4.5 Implementar Histórias

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de software engineering. O principal 

objetivo é criar um software capaz de tornar um jogo digital casual viável e tangível aos 

usuários finais. Embora um jogo digital casual seja formado não apenas por software, este é 

o elemento integrador capaz de unificar todos os demais elementos (visuais, sonoros, 

lógicos e dados). Ou seja, o software é responsável por transformar necessidades e desejos 

(explícitos ou implícitos) dos usuários em funcionalidades e experiências de uso, tornando 

todos os recursos audio-visuais acessíveis aos sentidos do jogador. Por isso, o software 

pode ser considerado um dos fatores-chave no sucesso de um jogo digital.

Sendo assim, “implementar histórias” compreende todos os fluxos de atividades e 

subdisciplinas mais relevantes da disciplina conhecida como software engineering desde 

requisitos até testes, incluindo análise & projeto e programação, promovendo as adaptações 

necessárias ao desenvolvimento de um jogo casual. 

Dessa forma, pode-se fazer uma segmentação entre duas abordagens majoritárias de 

desenvolvimento de software. Uma delas, desenvolvimento baseado em modelos (model-

driven development - MDD) [Krutchen, 2006] propõe a construção de modelos estáticos e 

dinâmicos baseados em UML como forma de representar, compreender e projetar a solução 

para um determinado problema. A abordagem alternativa – mais alinhada aos preceitos 

ágeis – sugere o desenvolvimento orientado a testes (test-driven development – TDD) 

[Beck04] [Beck01] focado em agregar valor, apresentar agilidade e flexibilidade com relação 

às mudanças. As abordagens não serão detalhadas a seguir porque apenas a primeira 

delas pôde ser adequadamente implantada e analisada no ambiente de validação e 

experimentação. O fluxo de atividades de “implementar histórias”, de acordo com a 

abordagem MDD, funciona conforme a seguir: 
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Figura 61 – Fluxo de Atividades – Implementar Histórias (MDD) – Disciplina: SE. 

Implementar Histórias (MDD)

Responsável Tech Leader e os Programmers. 

Entrada Quest Backlog, Game Design Specification, além 
de outras entradas relevantes como: APIs, 
Frameworks, Bibliotecas, Game Engines e 
Arquiteturas de Jogos Similares. Além de, assets 
de arte e som. 

Saída Histórias Implementadas, um conjunto de 
histórias implementadas.  

Técnicas/Métodos Diagrama de casos de uso/histórias (modelar 
histórias); Diagrama de classe e diagrama de 
sequências (analisar histórias); Transformação de 
estruturas, padrões de projeto, arquiteturas 
similares (projetar histórias); Uso de APIs, 
frameworks, bibliotecas, melhores práticas de 
programação, etc. (codificar histórias); e testes 
unitários, testes de caixa preta, testes 
automatizados (validar histórias). 

Tabela 31 – Implementar Histórias (MDD) - Resumo. 
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1. Modelar Histórias: Há uma relação entre histórias de usuário e casos de uso: toda 

história de usuário pode ser expressa como um caso de uso; mas nem todo caso de 

uso pode ser expresso como uma história de usuário, devido a pequenas restrições 

semânticas impostas pela notação de casos de uso. Sendo assim, este estudo 

sugere a representação visual de histórias de usuário sob a mesma notação (UML) 

empregada nos casos de uso através de métodos de engenharia de software

orientados a objetos [Krutchen, 2006]. O modelo de casos de uso é uma visão 

abstrata e de alto nível de um contexto no qual um software precisa ser inserido. Por 

isso, traz consigo notações capazes de expressar quem faz uso do software e os 

serviços que estas pessoas podem solicitar no mesmo. Dessa forma, deve-se criar 

um modelo visual das histórias de usuários definidas para esta iteração utilizando 

uma ferramenta, um rascunho ou um quadro branco. Segue um exemplo meramente

ilustrativo (abstrato deliberadamente): 

Figura 62 – Modelo de Casos de Uso/Histórias de Usuário (Exemplo). 

O exemplo mostra como poderia ser um modelo de histórias de usuário simples para um 

jogo digital shoot’m up (atirar e coletar itens). Todos os serviços básicos que o personagem 

(ator) necessita estão listados acima. Abaixo alguns guidelines importantes para criar 

modelos de casos de uso:

a. Sempre que possível, utilizar a noção de generalização de ator. Isto permitirá 

que, mais adiante, sejam introduzidos conceitos de herança na arquitetura do 

software, o que é positivo do ponto de vista de modularidade.
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b. Sempre que possível, introduzir os conceitos de inclusão e extensão 

(generalização/especialização) de histórias de usuário. No caso acima, o 

<<include>> é utilizado para expressar que a história “movimentar” sempre 

requer “checar colisão”. Em “atacar”, o <<extend>> expressa que se trata de 

uma história abstratra, que é realizado por outras concretas. Mais adiante, 

isto será importante para promover reuso e modularidade na arquitetura do 

jogo.

Finalmente, quando o modelo de casos de uso/histórias estiver finalizado, haverá a 

compreensão daquilo que é o “problema” a ser resolvido pelo software que representará o 

jogo digital casual. Então será o momento de ir para o próximo passo. 

2. Analisar Histórias: A atividade de analisar histórias (análogo ao analisar casos de 

uso) se origina nos fluxos de atividade de métodos de desenvolvimento orientados a 

objetos, em particular na disciplina de análise e projeto (analysis & design). O 

principal objetivo desta atividade é avançar na proposição de uma solução para o 

problema (modelo de casos de uso/histórias) do ponto de vista de software.

Estaticamente, um sistema (ou software) pode ser representado por uma estrutura 

de UML denominada diagrama de classes. Assim, a atividade de analisar histórias é

responsável por encontrar as classes iniciais do sistema e distribuir o comportamento 

das histórias em cada uma delas. Para cada classe é necessário descrever as 

responsabilidades, atributos e associações [Krutchen, 2006]. Assim, para cada 

história/caso de uso isoladamente:

a. Identificar as classes de análise: Para cada história, identificar as classes 

de análise. Para identificar as classes de análise se costuma usar alguns 

estereótipos, entre eles: classes de fronteira (boundary); classes de controle 

(control), coleção (collection), e entidade (entity). Assim, as histórias geram as 

classes de acordo com alguns guidelines: 

i. Classes de fronteira (boundary) representam interface com usuário, 

interface com outros sistemas, ou interface com outros dispositivos. 

Para encontrar as classes de fronteiras basta identificar os 

relacionamentos entre histórias e atores. 

ii. Classes de entidade (entity) representam as entidades envolvidas na 

realização de determinada história. Para gerar as classes de entidade 

basta encontrar os substantivos relevantes nos critérios de aceitação 
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e descrição da história de usuário. Então, remover aqueles que são 

redundantes e vagos. E, finalmente, remover atributos e operações.

iii. Classes de coleção (entity collection) representam um conjunto de 

entidades envolvidas na realização de uma história, introduzindo a 

noção de coleções, que mais tarde pode evoluir para o conceito de 

repositórios ou outra abstração capaz de representar conjuntos de 

objetos. Basta identificar entidades que precisam ser tratadas através 

de conjuntos e não apenas de instâncias únicas. 

iv. Classes de controle (control) representam o comportamento interno da 

realização de uma história, do ponto de vista lógico. Por definição, 

toda história gera uma classe de controle. 

Figura 63 – Analisar Histórias (Exemplo) – Parte I. 

Figura 64 – Analisar Histórias (Exemplo) – Parte II.

b. Identificar persistências: Persistência é uma característica ligada à

manutenção do estado do sistema através da preservação de informação em 

mecanismos de persistentes como bancos de dados ou arquivos (ex. XML).

Por exemplo, o progresso de um jogador pode ser salvo de maneira 
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persistente, permitindo que, futuramente, ele possa retornar ao jogo do ponto 

que alcançou até a última sessão de gameplay. 

c. Distribuir comportamento entre as classes: Descrever as 

responsabilidades, os atributos e as associações de cada uma delas. O 

comportamento é um aspecto dinâmico, enquanto o diagrama de classes é 

um aspecto estático de um software. Então, como capturar um aspecto 

dinâmico do sistema? A resposta é recorrer a um tipo de diagrama de UML

capaz de capturar aspectos dinâmicos, entre eles: atividades, colaboração, 

seqüência. O diagrama de seqüências mostra a troca de mensagens 

detalhada entre objetos, permitindo a atribuição de responsabilidade (através 

das operações) e, ao mesmo tempo, a identificação de atributos e 

associações. Mais uma vez, para cada história de usuário há pelo menos um 

diagrama de seqüências. Por exemplo, a partir da história “Atirar Projétil” do 

exemplo, pode-se extrair o seguinte diagrama de seqüências: 

Figura 65 – Diagrama de Seqüências – Atirar Projétil (Exemplo). 

d. Gerar modelo de análise: A partir do diagrama de seqüências é possível 

extrair o relacionamento entre as classes de análise identificadas. De acordo 

com o diagrama de seqüências exemplificado acima, tem-se o seguinte 

modelo de análise:
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Figura 66 – Modelo de Análise (Exemplo). 

e. Integrar modelos de análise: Após gerar modelos de análise para cada 

história, é preciso integrar todos estes em um só: o modelo de análise final 

para o conjunto de histórias analisadas (numa quest, por exemplo). 

Normalmente, pode haver redundâncias entre classes que podem fazer o 

mesmo papel, por isso, costuma-se integrar classes, criar novos 

relacionamentos de associação e dependência entre as mesmas. O resultado 

final desse novo arranjo das classes de análise marca o final da atividade de 

“analisar histórias” através do modelo de análise final. 
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Figura 67 – Modelo de Análise Final (Exemplo).

3. Projetar Histórias: A atividade de “projetar histórias” pretende levar o 

desenvolvimento de uma visão abstrata da solução a uma visão concentra da 

mesma. Esta visão concreta é a arquitetura de software que será responsável por 

suportar o programa que representa o jogo digital casual. Enquanto o modelo de 

análise é conceitual e independente de tecnologia, a arquitetura é específica e 

adequada à tecnologia empregada no desenvolvimento da aplicação. Para tanto, 

algumas técnicas são empregadas:

a. Transformação das Estruturas: O modelo de análise traz consigo estruturas 

genéricas. O modelo de arquitetura deve especificar características típicas da 

tecnologia adotada para o desenvolvimento. Por isso deve-se considerar:

i. Definição das classes: As classes devem possuir os atributos, dados e 

tipos de dados próprios da tecnologia. O mesmo vale para as 

operações e tipos de dados de retorno providos pelas mesmas.

ii. Aplicar conceitos: Toda tecnologia que suporta o desenvolvimento 

orientado a objetos possui características próprias. Conceitos como 

information hiding e herança são suportados pela maioria das 

linguagens orientadas a objetos (alto nível), por outro lado, dynamic 

binding nem sempre. Estes fatores influenciam e devem ser aplicados 

na definição da arquitetura.
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b. Reuso Tácito: Conforme discutido no capítulo 3, as evoluções das 

tecnologias ocorreram em cima da criação de abstrações que permitissem o 

encapsulamento de conhecimento e o reuso de modo simples. Sendo assim, 

no momento de “projetar histórias” ou elaborar a arquitetura do software será 

preciso considerar a tecnologia adotada (ex. Flash, C++) e a adoção de 

outros componentes tais como: bibliotecas, game engines, etc. Além disso, 

opcionalmente, as arquiteturas de software similares (de jogos similares) 

poderão ser uma preciosa fonte de informação para ajudar o tech leader a 

projetar a arquitetura do software que viabilizará o jogo digital casual em 

desenvolvimento. 

c. Reuso Sistemático: O reuso sistemático – ao contrário do reuso tácito –

subentende a definição de passos formais para a adoção de reuso ao projetar 

a arquitetura para uma determinada família ou linha de produtos similares, em 

detrimento em detrimento a uma abordagem que se baseia na experiência 

prévia das pessoas para considerar o reuso (reuso tácito). Embora esta 

técnica não tenha sido implantada, analisada e validada por este estudo [mais 

uma vez por limitação de recursos e cronograma], será apresentada uma 

proposta de técnica de reuso sistemático para obter uma arquitetura que 

possa suportar o software do jogo digital casual. A proposta se baseia no 

Rise Domain Engineering Process (RiDE) [Almeida, 2007], conforme a seguir:

i. Inicialmente, deve-se identificar a família ou domínio ao qual o produto 

que está em desenvolvimento pertece. Uma segmentação pode ser 

dada da seguinte maneira “trata-se de um jogo casual shoot’m up 2D” 

ou “é um jogo casual de estratégia de tempo real com visualização

isométrica”.

ii. Posteriormente à identificação, uma questão fundamental deverá ser 

respondida: “Já criamos – previamente – alguma arquitetura de 

referência ou padrão para jogos desta família (linha de produto ou 

domínio)”? Caso já se tenha, basta considerar esta como a arquitetura 

do software que suportará o jogo casual. Todas as atividades a seguir 

serão consideradas desnecessárias. Caso não exista tal arquitetura 

de referência será preciso construir.

iii. Para projetar a arquitetura de referência, que deve englobar não 

apenas as histórias da quest atual, mas todo o conjunto de 
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funcionalidades que os produtos da mesma linha ou domínio podem 

possuir, deve-se desconsiderar os passos iniciais deste fluxo de 

atividades (modelar histórias e analisar histórias), seguindo a 

sequências de passos adiante. 

iv. Para representar o conjunto de funcionalidades que uma família ou 

domínio de produtos pode possuir deve-se realizar a análise de 

domínio (domain analysis) [Almeida, 2007] a partir do game product 

map. Então, deve-se extrair as funcionalidades que podem existir em 

qualquer produto daquele domínio. Depois, representar estas 

funcionalidades como um feature model [Almeida, 2007]. O feature 

model ou modelo de funcionalidades representa todas as 

funcionalidades comuns compartilhadas por produtos do mesmo 

domínio, e também, as variações possíveis. 

v. Após a representação do modelo de funcionalidades é preciso criar a 

arquitetura de referência (ou arquitetura de domínio). Para tanto, basta 

utilizar o conjunto de guidelines definido pelo RiDE [Almeida, 2007] 

para transformação de features em estruturas e arranjos de classes. 

Ao final deste passo, terá sido criada a arquitetura para o software 

para suportar o jogo digital casual em desenvolvimento. Além disso, 

qualquer outro da mesma família ou domínio poderá compartilhar a 

mesma arquitetura, tornando desnecessária – posteriormente – a 

realização das atividades de modelar histórias, analisar histórias e 

projetar histórias para os próximos produtos dentro da mesma família 

ou domínio. Ou seja, o fluxo de atividades de “implementar histórias” 

ficaria reduzido, conforme a imagem a seguir:
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Figura 68 – Implementar Histórias (Modificado – Reuso Sistemático). 

Considerando que após “instanciar arquitetura de referência”, o fluxo de atividades seguirá 

normalmente baseado no conjunto de histórias de usuário definidas para esta iteração. As 

principais desvantagens dessa abordagem são: o alto custo associado ao grande tempo de 

retorno; e a falta de implantação, análise e validação da mesma dentro do contexto de jogos 

casuais. A principal vantagem é que a mesma arquitetura poderá ser empregada numa 

quantidade imensa de produtos da mesma família ou domínio, introduzindo a economia de 

escopo (menor custo e time-to-market) na linha de produção.  

d. Padrões de Projeto: São soluções recorrentes do ponto de vista de 

arquitetura de software. Muitos problemas em arquitetura de software 

costumam ser repetir, por isso, existem alguns padrões de projeto 

arquiteturais que encapsulam as soluções para tais problemas. Para 

reconhecer um problema e remeter a uma solução baseada em padrões de 

projeto é preciso experiência e conhecimento a respeito dos padrões 

existentes. Por isso, dentro do mundo do desenvolvimento de jogos digitais 

casuais haverá um conjunto enorme de “problemas” que são os requisitos de 

cada jogo, não havendo como prever quais padrões devem ser usado. 

Entretanto, de antemão, existem alguns padrões de projeto que devem ser 

empregados na arquitetura de um jogo digital casual sem maiores 

questionamentos [Gamma, 1994]: 
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i. Singleton: É um padrão de projetos utilizado para restringir a 

instanciação de objetos de uma classe. Normalmente, é empregado 

para garantir que uma classe de objetos tenha apenas – e somente –

uma instância de objeto. Em jogos digitais casuais, este padrão pode 

ser empregado na classe responsável pelo gerenciamento do mundo 

do jogo. O mundo do jogo mantém o estado de todos os objetos 

lógicos do jogo (personagens, itens, inimigos etc.), por isso, a 

existência de dois objetos representativos do “mundo” do jogo poderia 

introduzir inconsistências.

Figura 69 – Singleton (Exemplo). 

ii. Camadas: Uma classe responsável por realizar múltiplos serviços 

seria algo desfavorável à coesão, um importante critério de avaliação 

da qualidade do projeto de arquitetura. Sendo assim, considerando a 

existência de diferentes classes com variados propósitos, a idéia da 

arquitetura de camadas agrupa estas classes de acordo com o 

propósito das mesmas (separation of concerns). Entre cada uma 

destas camadas deve existir interfaces bem definidas para padronizar 

a troca de mensagem entre objetos das classes, favorecendo assim, a 

modularidade. Além disso, favorece - posteriormente - o surgimento 

do conceito de arquitetura baseada em componentes.
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Figura 70 – Arquitetura em Camadas (Exemplo).

Cada uma das camadas ou componentes, dependendo do arranjo, possui um papel 

específico. “GUI” (graphical user interface) é responsável pela apresentação gráfica junto ao 

usuário, exibindo os aspectos de interface e narrativa do jogo. “Controle” possui a lógica 

interna do jogo digital casual, englobando aspectos de mecânica do jogo (gameplay). 

“Dados” é responsável pelo acesso a dados, neste caso, com arquivos de formatos 

específicos (ex. XMLs). Por fim, “Comunicação” é responsável por comunicar com 

componentes externos, como – por exemplo - servidores de estatísticas. 

iii. Property: Qual o conceito do padrão property? A idéia fundamental é 

que todo programa (software) possui propriedades que são dinâmicas 

e mutáveis. Então, pode-se separar os valores assumidos por essas 

propriedades do programa principal para que não seja necessário 

gerar o programa novamente a cada mudança de propriedade. No 

contexto de jogos digitais casuais este conceito pode ser aplicado 

amplamente, principalmente nos arquivos XML que descrevem o level 

design e as configurações do jogo. Embora possa haver diferentes 

formatos, recomenda-se o uso de XML pode se tratar de um formato 

de arquivo semi-estruturado, onde há a possibilidade de garantia de 

corretude quanto à sintaxe do mesmo. 
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Figura 71 – Property (Exemplo). 

O arquivo de level design descreve elementos como: posicionamento de inimigos e objetos 

no cenário, variáveis (vida, poder, bônus), pontuação por meta alcançada, etc. O arquivo de 

configuração contém a descrição de configurações gerais como: som (on/off), tutorial 

(on/off), idioma, etc. Assim, para modificar uma propriedade do jogo, basta editar o arquivo 

responsável por descrevê-la, sem necessidade de modificação no código do programa. Em 

particular, este padrão de projeto é fundamental para otimizar as atividades de level design,

como veremos no fluxo de atividades apropriado.

Além destes padrões, existem outros (ex. object factory, state, etc.) que podem ser 

aplicados em diferentes situações do desenvolvimento de jogos digitais casuais. Contudo, 

sua aplicação dependerá da identificação dos problemas e da correta aplicação dos 

padrões, sendo impossível prever e indicar neste estudo todas as situações e onde cada 

padrão pode ser utilizado. 

Assim, ao final da aplicação dos conceitos próprios da tecnologia e dos padrões de projeto, 

tem-se o modelo de arquitetura. Como critérios de avaliação da qualidade de uma 

arquitetura de software existem a coesão e o acoplamento. A coesão se refere à capacidade 

de cada classe ser capaz de ser uma unidade funcional auto-contida desempenhando 

apenas o papel para o qual ela foi projetada. Quanto maior a coesão das classes, melhor a 

arquitetura. Por sua vez, o acoplamento é uma medida que indica quantas associações uma 

classe possui. Quanto maior esta medida, maior o acoplamento. Um alto acoplamento indica 

que sempre uma mudança for realizada em uma classe, poderá ser necessário modificar 
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outras. Portanto, quanto menor o acoplamento, maior a modularidade, e melhor será a 

arquitetura proposta.

Considerando o caráter iterativo e incremental deste processo, os três primeiros passos 

deste fluxo de atividades (modelar histórias, analisar histórias e projetar histórias) possuirão 

maior relevância nas primeiras quests do projeto (aquelas responsáveis desenvolver as 

histórias de maior prioridade e maior valor de negócio). Isto porque estas primeiras iterações 

serão responsáveis por definir e estabilizar uma arquitetura consistente e robusta, capaz de 

suportar o desenvolvimento das demais histórias. Dessa forma, realizadas as primeiras 

iterações do projeto (ou quando houver uma arquitetura definida), as três primeiras 

atividades mencionadas anteriormente se tornarão desnecessárias ou opcionais.

Logo, para implementar uma história de usuário após a estabilização da arquitetura basta 

recorrer aos passos seguintes deste fluxo (codificar histórias e validar histórias) levando em 

conta a possibilidade de realizar pequenos refactorings. Esta técnica consiste em alterar a 

estrutura existente de um programa visando melhorá-la. A melhoria sempre deve ocorrer no 

sentido de aumentar a coesão e diminuir o acoplamento, trazendo maior modularidade, 

escalabilidade e robustez à solução existente.

4. Codificar Histórias: A codificação significa escreve o código do programa 

propriamente dito. Recomenda-se o uso de um ambiente de desenvolvimento (IDE)

para realização desta atividade. Este trabalho não tem o objetivo de ensinar 

programação, por isso, não será apresentada nenhuma técnica de programação. 

Entretanto, sugere-se a adoção dos seguintes guidelines:

a. Early Integration: Durante o desenvolvimento de jogos digitais casuais, 

costuma haver uma linearidade na realização das atividades: game design

define art ou sound design cria então, estes elementos são integrados 

ao jogo através da disciplina de software engineering (fluxo “implementar 

histórias”, na atividade “codificar casos de uso”. Este tipo de pipeline de 

trabalho pode introduzir gargalos que prejudiquem a produtividade da equipe. 

Além disso, pode criar um efeito “cascata”, onde um atraso numa 

determinada atividade causará atraso nas demais. Portanto, este estudo 

recomenda que os programmers trabalhem conforme a seguir:

i. Implementar elementos fakes (simulações) de arte e som. Tais 

elementos devem ter características similares aos originais que estão 
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sendo criados (ex. tamanho). Isto permitirá a integração antecipada 

dos elementos ao código do jogo. 

ii. Quando os elementos finais estiverem prontos (e aprovados), 

finalmente colocá-los no jogo de maneira simples, sem maiores 

conseqüências aos demais componentes lógicos implementados.

b. Padrões de Codificação: O código é uma poderosa ferramenta de 

comunicação. Por isso, este estudo sugere a utilização de um padrão de 

codificação definido pela própria organização para o desenvolvimento de 

seus produtos. Este padrão deve definir a maneira como os programadores 

devem escrever seus códigos e a documentação dos mesmos. 

5. Validar Histórias: É uma atividade de verificação da conformidade com relação à 

descrição das histórias, sob o ponto de vista de software engineering. O objetivo é 

garantir que as unidades lógicas (classes de objeto) estejam funcionando 

apropriadamente e que os módulos responsáveis pela realização de uma história 

estejam de acordo com os critérios de aceitação definidos para a mesma. Para tanto, 

este estudo suger o emprego de algumas técnicas ou guidelines: 

a. Testes Unitários Automatizados: Têm fundamental importância tanto na 

compreensão quanto na garantia da qualidade. Inicialmente, ao escrever o 

código de testes de uma classe, o programmer automaticamente está 

aumentando sua compreensão a respeito do problema. Além disso, a 

automatização destes testes garantirá que ao longo do desenvolvimento do 

produto, a verificação da conformidade permaneça contínua. Isto porque 

sempre que novas histórias forem implementadas, os testes automatizados 

garantirão que nenhuma história previamente implementada tenha deixado de 

funcionar. E caso haja algum problema, os testes automatizados serão 

responsáveis por indicar. Algumas linguagens de alto nível possuem suites de 

testes automatizados (ex. Java – JUnit, C# - Nunit). Este tipo de teste pode 

ser utilizando amplamente em unidades lógicas (ex. classes) ou coleções (ex. 

controladores, repositórios).

b. Black Box: Ou caixa preta é uma técnica de validação e verificação de alto 

nível de abstração, isto é, pouco focada em detalhes de implementação e 

com maior ênfase no resultado geral. Dessa forma, para garantir a validação 

do ponto de vista desta técnica deve-se recorrer aos critérios de aceitação e 
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submeter a história implemenda à confirmação ou não do atendimento destes 

critérios. Para tanto, executa- os passos conforme a seguir:

i. Escolhe-se a história a ser validada.

ii. Determina-se, a priori, alguns parâmetros para execução da história 

(entradas) e também os resultados esperados.

iii. Executa-se a história.

iv. Compara-se os resultados obtidos e aqueles esperados. Caso esteja 

em conformidade, a história será considerada validada. Do contrário, 

serão realizados ajustes e, novamente, esta será submetida ao 

processo de validação. 

Estas técnicas têm propósitos diferentes e, por isso, podem ser consideradas 

complementares, sem que haja superioridade de nenhuma delas em relação à outra.

É importante salientar que esta validação é meramente do ponto de vista de software 

engineering. Quando todas as histórias previstas para a quest estiverem validadas, então 

uma versão (para avaliação interna) será gerada. Este artefato possuirá o nome de “histórias 

implementadas”. Logo, poderá ser submetido para a realização de outros fluxos de 

atividade. 

4.4.6 Criar Level Design

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de game design. O objetivo de “criar 

level design” é definir é criar a estrutura lógica do jogo que possa promover entretenimento e 

desafios na medida adequada aos usuários. O level design é uma descrição completa do 

ambiente do jogo. Esta descrição consiste no detalhamento dos valores de todas as 

propriedades e de todas as entidades do jogo. A seguir se apresenta o fluxo de atividades, 

as técnicas empregadas em cada atividade e guidelines: 
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Figura 72 – Fluxo de Atividades – Criar Level Design – Disciplina: GD.

Criar Level Design 

Responsável Game designer.  

Entrada Quest Backlog, Game Design Specification e 
Histórias Implementadas (no fluxo de atividades 
de “implementar histórias”).  

Saída Histórias Implementadas (com Level) e a 
Descrição do Level.

Técnicas/Métodos Mapas Mentais, Ontologias, etc. (extrair 
estruturura analítica); Guidelines e melhores 
práticas de game design (implementar level 
design) ; reunião presencial (validar level design).  

Tabela 32 - Criar Level Design - Resumo. 

1. Extrair Estrutura Analítica: A estrutura analítica dos conceitos envolvidos no level 

design possui uma hierarquização entre os conceitos existentes no jogo casual 

digital. Esta estrutura analítica define o posicionamento e a característica de cada 

elemento existente no jogo, conforme o exemplo a seguir:

 Cenário

o Obstáculos

Obstáculo01: posição, valor01, valor02. 

Obstáculo02: posição, valor01, valor02. 



141

o Inimigos

Inimigo01: posição, valor01, valor02, valor03. 

Inimigo02: posição, valor01, valor02, valor03. 

Inimigo03: posição, valor01, valor02, valor03. 

o Itens

Item01: posição, valor01. 

Item02: posição, valor02. 

o Pontuação

Meta01: valor01.

Meta02: valor02.

Dessa forma, esta estrutura analítica identifica as propriedades variáveis e dinâmicas dentro 

de um jogo casual digital. Então:

a. O game designer deverá apresentar esta estrutura ao tech leader. 

b. O tech leader construirá o arquivo XML de acordo com a estrutura analítica

descoberta. Então, disponibiliza os arquivos necessários para que o game designer

possa “implementar o level design”. 

Opcionalmente, de acordo com a necessidade do jogo, pode ser construído um level editor, 

onde seja possível editar os arquivos XML de descrição dos levels e, ao mesmo tempo, 

visualizar suas alterações no jogo propriamente dito.

2. Implementar Level Design: É a atividade de atribuir valor às propriedades do level. 

Para atribuir estes valores há um conjunto de considerações e guidelines a serem 

aplicados. Entre eles, cita-se (alguns) dentro do contexto dos jogos digitais casuais:

a. O level design definido deve ser coerente dentro da narrativa do jogo.

b. O level design deve ser suficientemente fácil para ser jogado pela grande 

maioria dos usuários para os quais o jogo foi criado, entretanto, deve ser 

suficientemente difícil para que apenas os melhores sejam capazes de obter 



142

um desempenho excelente ao jogar os mesmos. Esta característica está 

ligada a capacidade do jogo de se manter desafiante para os usuários.

c. Claramente, deve haver um crescimento do grau de dificuldade ao longo do 

jogo. Este fator também contribui para que o jogo se mantenha desafiante, o 

que aumenta a motivação dos usuários.

d. Deve haver uma variabilidade interessante entre os itens, objetos e 

personagens existentes no jogo, para que a riqueza dos recursos visuais e 

sonoros possa contribuir para uma maior satisfação dos usuários. Jogos com 

poucos recursos e elementos repetitivos geram um baixo replay-value, o que 

torna impossível fidelizar o usuário final. 

Além destes, existem outros guidelines que podem ser aplicados conforme as 

características individuais de cada jogo. 

3. Validar Level Design: Após “implementar level design”, o game designer deve 

avaliar o resultado do level gerado, juntamente com o producer e outros líderes da 

equipe (ex. art leader, tech leader). Caso o resultado gerado atenda às expectativas 

do mesmo, o level será considerado validado. Caso contrário, deverá voltar ao passo 

anterior (atividade “implementar level design” deste fluxo) e modificar as 

propriedades até que os resultados possam estar alinhados às expectativas. 

Portanto, a saída deste fluxo de atividades será a descrição do level (arquivo XML 

descrevendo o level design) e o próprio conjunto de histórias implementadas com a 

atualização que a descrição do level provocará sobre o jogo.

4.4.7 Atualizar Assets 

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de configuration management. Trata-

se, novamente, de uma disciplina que não é o foco deste estudo. Porém serão oferecidos 

fluxos de atividades abstratos (com poucos detalhes) que funcionam recebendo os mesmos 

artefatos (entradas) e produzindo os mesmos resultados (saídas) que fluxos de atividades 

mais bem detalhados e ricos em técnicas poderão oferecer futuramente, com a evolução da 

disciplina e de seus respectivos fluxos de atividades.  

O objetivo deste fluxo é garantir a integridade dos assets que são criados ao longo do 

desenvolvimento do projeto. Para tanto, sugere-se a utilização de uma ferramenta de 

controle de versões (ex. SVN). Entende-se por asset qualquer elemento que componha o 
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jogo ou que seja utilizado para a construção do mesmo: artefatos, documentos, imagens, 

sons, vídeos, códigos-fonte, arquivos de configuração, etc. Considerando que um jogo 

casual é produto do esforço de algumas pessoas que trabalham continuamente na evolução 

destes assets para que o resultado alcançado seja o produto idealizado, faz-se necessário o 

uso de uma ferramenta de controle de versão para os assets para que: 

 O histórico de evolução dos assets seja armazenado, e com isso, sempre seja 

possível retornar a uma versão anterior. 

 Eventuais conflitos de versão sejam identificados e adequadamente tratados.

 As pessoas envolvidas na construção do jogo possam sempre compartilhar a mesma 

(e mais recente) versão do conjunto de assets, havendo uma minimização dos riscos 

associados à integração tardia.

Por isso, os fluxos de atividade responsáveis pela criação dos principais assets do jogo 

devem – obrigatoriamente – passar por este (atualizar assets) para garantir que os mesmos 

estejam sob o controle de versão. Assim, cita-se alguns fluxos que obrigatoriamente devem 

ser sucedidos pela atualização de assets:

 Especificar Histórias de Usuário

 Criar Elementos Visuais

 Criar Elementos Sonoros

 Implementar Histórias 

 Criar Level Design 

Resumindamente, este fluxo de atividades se comporta como a seguir:  
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Atualizar Assets 

Responsável Team Members (todos). 

Entrada Assets (do repositório), para serem modificados e 
atualizados através dos trabalhos previstos para 
desenvolvimento do jogo. 

Saída Assets (atualizados), modificados pelo trabalho 
dos membros da equipe, estes devem ser 
atualizados no repositírio central para estarem 
disponíveis para todos. Além disso, uma versão 
intermediária do jogo deve ser disponibilizada no 
repositório (ou num ambiente de homologação).  

Técnicas/Métodos Ferramentas de controle de versão (realizar 
update e realizar commit); Integração contínua 
(realizar commit).  

Tabela 33 – Atualizar Assets - Resumo. 

Objetivamente, este fluxo tem comportamento assíncrono, segmentado em dois momentos 

distintos conforme abaixo:

Figura 73 – Fluxo de Atividades – Atualizar Assets – Realizar Update - Disciplina: CM. 

1. Realizar Update: Toda organização deve possuir um conjunto de templates 

definindo a estrutura interna dos repositórios de trabalho onde são armazenados ao 

assets do produto. A partir desta estrutura básica é possível recuperar e submeter 

assets. A realização de update, ou atualização, é uma atividade que deve ser 

realizada imediatamente antes dos fluxos de atividade que envolvem a alteração de 

assets (especificar histórias de usuário, criar elementos visuais, criar elementos 

sonoros, implementar histórias, criar level design, entre outros). O objetivo é obter a 

versão mais atual dos assets existente no repositório central para que a versão local 
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do membro da equipe sincronizada com a mesma. A partir daí, então, pode-se iniciar 

a realização das atividades previstas nos fluxos citados.

 

Figura 74 – Fluxo de Atividades – Atualizar Assets – Realizar Commit - Disciplina: CM.

2. Realizar Commit: Após serem criados ou atualizados (pela realização dos fluxos de 

atividade supracitados) os assets precisam ser submetidos novamente ao repositório 

central para que todos os membros da equipe tenham acesso aos assets mais atuais 

do projeto. Caso haja algum conflito entre o asset que está sendo submetido e 

aquele que está no repositório central, o membro da equipe será informado e deverá 

tratar este conflito utilizando alguma técnica (ex. merge – unificar as modificações 

realizadas por ele e àquelas existentes no repositório). Com a atualização do 

repositório central, automática ou manualmente, uma nova versão intermediária do 

jogo casual será gerada.

As atividades acima se originam em boas práticas de configuration management 

(gerencimento de configuração) e foram devidamente implantadas e avaliadas dentro do 

escopo deste estudo. Opcionalmente, pode-se implantar junto à ferramenta de controle de 

versão um aplicativo conhecido como “servidor de integração contínua”. Dessa forma, 

sempre que for realizada uma operação de commit, ou submissão de assets ao repositório, 

o servidor de integração contínua será responsável de integrar este asset (ou conjunto de 

assets) aos demais previamente existentes (inclusive as histórias), executar testes 

automatizados e criar uma versão executável do produto, além de publicar a mesma em um 

ambiente de homologação previamente definido. Embora esta prática tenha sucesso 

amplamente reconhecido na indústria, não houve tempo (cronograma) e nem recursos para 

que pudesse ser implantada e avaliada dentro do escopo deste trabalho, por isso, não serão 

apresentados detalhamentos através de fluxos de atividade e o devido registro será 

considerado ao mencionar os trabalhos futuros.
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4.4.8 Monitorar e Acompanhar Atividades

Este fluxo de atividades é diretamente ligado à disciplina de project management. O 

principal objetivo é garantir que o planejamento está sendo realizado da maneira esperada 

e, se houver algum desvio, corrigir em tempo hábil. Por isso, as atividades de 

monitoramento e acompanhamento são realizadas em regime diário, em horário pré-

determinado. Uma importante – e ao mesmo tempo simples – ferramenta de comunicação e 

auxílio ao monitoramento e acompanhamento é um quadro branco divido em: tarefas a 

fazer, tarefas em andamento, e tarefas concluídas.

Figura 75 – Quadro Branco e Post-Its.

Além disso, recomenda-se a criação de uma coluna denominada “impedimentos” para que 

fique claro para os líderes da equipe (producer, team leader, art leader, e tech leader, por 

exemplo) quais os obstáculos que estão prejudicando o andamento da iteração e, 

consequentemente, do projeto. Sendo assim, o fluxo de atividades de “monitorar e 

acompanhar atividades” pode ser representado conforme a seguir: 
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Figura 76 – Fluxo de Atividades – Monitorar e Acompanhar Atividades – Disciplina: GP. 

Monitorar e Acompanhar Atividades 

Responsável Team Leader e Team (Equipe). 

Entrada Quest Backlog. 

Saída Quest Burndown (atualizado). 

Técnicas/Métodos Daily Meeting, reuniões presenciais, e tomada de 
ações corretivas. 

Tabela 34 – Monitorar e Acompanhar Atividades - Resumo. 

Dessa forma, o fluxo de atividades é realizado – seqüencialmente – de acordo com os 

passos enumerados abaixo: 

1. Atualizar Andamento (Atividades): Normalmente, no início da quest, o team leader 

é responsável por preencher uma das principais ferramentas de comunicação da 

equipe (team) de desenvolvimento: o quadro (board). Na primeira coluna (“TO DO”), 

são colocados cartões individuais para cada tarefa a ser realizada. Opcionalmente, 

os cartões relativos a tarefas de áreas técnicas diferentes podem ter cores 

diferentes. Sempre que um membro da equipe escolher um dos cartões de tarefas 

para trabalhar, deverá mover o mesmo da coluna “TO DO” para a coluna “WIP”

(“WORK-IN-PROGRESS”). Quando a tarefa for finalizada, então, o cartão deverá ser 

movido da coluna “WIP” para a coluna “DONE”. Além disso, quando houver algum 

impedimento (“IMPEDIMENT”) ao trabalho da equipe, o cartão relativo àquela 

história deverá ser colocado nesta coluna. Por isso, é fundamental que os membros 
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da equipe – diariamente – atualizem o estado das tarefas no quadro. Dessa forma, 

será possível visualizar em tempo real qual é o estado do andamento das atividades 

dentro de determinada quest.

2. Promover Meeting: O meeting, ou daily meeting, é uma reunião diária promovida 

pelo team leader, com a participação de todos os membros da equipe (team 

members), contando com o producer como convidado (opcional). O objetivo da 

reunião é fazer com que cada membro da equipe responda a três questionamentos

básicos:

a. Em que ele trabalhou desde a última reunião até a atual? 

b. Em que ele trabalhará da atual reunião até a próxima? 

c. Há algum impedimento à realização do trabalho?

Além de ser importante para a comunicação da equipe, esta reunião traz informações 

relevantes para a atualização dos mecanismos de controle (monitoramente e 

acompanhamento) do projeto; 

3. Atualizar Mecanismos de Controle: De maneira extremamente simples, ágil e 

objetiva, um poderoso mecanismo de controle que pode ser implantado é o quest 

burndown. Trata-se de um gráfico de esforço restante x tempo. No início da quest, o 

valor do esforço restante é o máximo; com o passar do tempo e a realização de 

trabalho, a tendência é o que o valor de esforço restante comece a diminuir até –

idealmente – alcançar o objetivo: zero. Além da linha principal que mostra o 

desempenho realizado até o momento, existem mais duas:

a. Tendência baseada na capacidade da equipe: indicará a previsão (deadline) 

de finalização da quest, considerando a capacidade disponível na equipe;

b. Tendência baseada na velocidade dos últimos dias: considerando a 

velocidade de realização de trabalho nos últimos três dias, uma linha mostra 

a tendência para o encerramento da quest (deadline).
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Figura 77 – Quest Burndown.

Além disso, para a abordagem preditiva (aquela em que a ordem de execução das 

atividades é determinada a priori) uma técnica extremamente poderosa para controle dentro 

deste tipo de planejamento é a análise de valor agregado (EVA) [PMBoK]. Para tanto, é 

necessário confrontar, para cada tarefa as seguintes informações: 

a. Estimativa para a tarefa;

b. Esforço realizado até o presente momento; 

c. Porcentagem de trabalho concluído; 

d. Esforço restante até a conclusão da tarefa.

Com estas informações, é possível realizar a análise de valor agregado. Entretanto, 

normalmente, a abordagem de planejamento adaptativo (baseada no quest burndown e 

execução assíncrona das atividades) é mais utilizada por ser mais simples e mais flexível 

para suportar mudanças. A abordagem preditiva é menos flexível e impõe uma maior 

necessidade de controle (overhead). 

4. Realizar Ações Corretivas: De acordo com a análise do quest burndown, 

eventualmente, o team leader pode ter que tomar ações corretivas para trazer o 

projeto novamente aos trilhos. Para tanto, pode solicitar a realização de horas extra 

de trabalho, a remoção de atividades de uma determinada quest, alocar mais 



150

recursos, etc. Por isso, não existem guidelines associados a “realizar ações 

corretivas”. A idéia central é:

a. Identificar o problema; 

b. Descobrir a origem do problema;

c. Solucionar a origem do problema; 

d. Tratar os sintomas do problema. 

4.4.9 Realizar Revisão e Retrospectiva 

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de project management. Este fluxo de 

atividades marca o encerramento de uma iteração (quest). Resumidamente, temos:

Realizar Revisão e Retrospectiva 

Responsável Team Leader.  

Entrada Quest Backlog, Game Design Specification, 
Histórias Implemendas (com Level).  

Saída Game Product Backlog (atualizado), Lições 
Aprendidas, versão intermediária (alpha ou beta).  

Técnicas/Métodos Testes de Aceitação (fluxos de atividade de 
Preparação); Reunião Presencial de Revisão 
(fluxos de atividade de Revisão); e Reunião 
Presencial de Lições Aprendidas (fluxos de 
atividade de Retrospectiva).  

Tabela 35 – Realizar Revisão e Retrospectiva - Resumo.

Notadamente, há três momentos distintos, que denotam uma segmentação entre os 

conjuntos de passos que estão envolvidos na realização deste fluxo de atividades

(preparação, revisão e retrospectiva).

A preparação, onde o game designer realiza um trabalho de verificação de conformidade 

das histórias definidas para a iteração. O objetivo é produzir um relatório identificando 

conformidades e inconformidades para apresentar na reunião de revisão. Detalhadamente, 

funciona conforme a seguir: 
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Figura 78 – Fluxo de Atividades – Realizar Revisão e Retrospectiva – Preparação – Disciplina: 
GP.

1. Escrever Casos de Teste de Aceitação: As histórias de usuário descrevem 

detalhadamente as características das funcionalidades ou requisitos existentes em 

determinado jogo digital casual, incluindo critérios de aceitação. A partir dos critérios 

de aceitação, então, pode-se definir cenários ou roteiros de execução (testes de 

aceitação) das histórias de usuário. Normalmente, testes de aceitação especificam 

as condições para que uma história de usuário seja considerada finalizada dentro do 

desenvolvimento em um projeto. Por isso, o game designer deve escrever o conjunto 

de testes de aceitação para que posteriormente possam ser utilizadas para 

considerar histórias finalizadas ou não (na realização dos testes).

2. Realizar Testes de Aceitação: Esta atividade consiste apenas na realização dos 

casos de testes de aceitação, de acordo com os roteiros pré-definidos. Inclui, 

também, o registro do resultado de conformidade ou não-conformidade da história 

desenvolvida mediante tais casos de teste da historia planejada. A realização dos 

testes de aceitação promove a criação de um novo artefato: o relatório dos testes de 

aceitação. 

Após a realização da verificação de conformidade das histórias implementadas (preparação) 

é necessário realizar a reunião de revisão, onde há a apresentação das histórias 

selecionadas para a iteração, discussões a respeito das mesmas, incluindo a avaliação e a 

identificação de oportunidades de melhorias. Além disso, é apresentado o relatório obtido a 

partir da realização dos testes de aceitação por parte do game designer. Ao final, deve-se 

aprovar as histórias que estiverem de acordo com os critérios de aceitação e as expectativas 

do producer e, caso haja inconformidades, registrar necessidades de ajustes e melhorias, 

atualizando o game product backlog. Detalhadamente, funciona conforme a seguir:
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Figura 79 – Fluxo de Atividades – Realizar Revisão e Retrospectiva – Revisão – Disciplina: GP.

3. Apresentar Versão: Após a realização dos testes de aceitação, o team leader deve 

convidar o producer para uma reunião de revisão. Além dos mencionados, os 

membros da equipe também são convidados. O team leader poderá apresentar cada 

história, uma a uma, ou opcionalmente, sugerir que o próprio producer possa avaliar 

as histórias implementadas ao interagir com a versão do jogo. Oportunamente, após 

a apresentação das histórias, o relatório dos testes de aceitação (conformidade/não-

conformidade) é, também, apresentado. Posteriormente, então, o producer deverá 

aprovar ou não as histórias finalizadas. As histórias aprovadas são removidas do 

game product backlog (ou marcadas como aprovadas/concluídas). Aquelas em que 

há não-aprovação ou apenas aprovação parcial darão origem a novos itens no game 

product backlog. 

4. Atualizar Game Product Backlog: A apresentação da versão mediante o producer 

poderá determinar a necessidade de atualização do game product backlog. 

Particularmente, podem ser criadas novas histórias de usuário ou solicitações de 

mudanças (ajustes ou melhorias) que passarão a compor o escopo do produto. 

Obviamente, os itens considerados aprovados ficarão registrados, mas não fazem 

mais parte do escopo restante. Dessa forma, a realização das histórias ao longo das 

quests pode ser visualizada através de uma ferramenta simples de controle: o game 

product backlog burndown. 
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Figura 80 – Game Product Backlog Burndown (Exemplo). 

5. Repriorizar Game Product Backlog: Com a alteração no game product backlog

como resultado da realização da última quest, o mesmo precisa sofrer atualizações 

em outras informações relevantes ligadas às histórias de usuário, principalmente em 

relação à prioridade das histórias. Uma das técnicas mencionadas no fluxo de 

atividades “criar game product backlog” pode ser novamente empregada para 

atualizar a prioridade das histórias.

Finalmente, após a reunião de revisão, chega-se à retrospectiva, onde serão discutidas as 

lições aprendidas, incluindo pontos negativos e positivos, e principalmente, as ações 

corretivas que devem ser implantadas no processo de desenvolvimento para obter melhores 

resultados. Este estudo define como registrar os resultados deste momento, porém, não faz 

parte do seu escopo definir um meta-processo para promover a melhoria do processo. 

Dentro deste contexto, a retrospectiva funciona como um momento aprendizado para a 

equipe ao final de cada quest. Dessa forma, o aprendizado gera resultados dentro do 

próprio projeto, ao invés da realização de reuniões de postmortem ao final dos projetos, 

onde o conhecimento obtido poderá ser aplicado apenas em outros projetos. Então, deve 

ser realizada a reunião de retrospectiva buscando extrair as lições aprendidas durante a 

última quest. Objetivamente, ocorre conforme a seguir: 
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Figura 81 – Fluxo de Atividades – Realizar Revisão e Retrospectiva - Retrospectiva –
Disciplina: GP. 

6. Coletar Lições Aprendidas: O team leader deverá realizar uma reunião de 

retrospectiva, onde cada membro da equipe será convidado a mencionar os 02 (dois) 

pontos positivos mais relevantes identificados na realização da última quest; e os 03 

(três) pontos negativos mais relevantes. Opcionalmente, pode ser estabelecido o 

tempo fixo (time-box) para cada um destes momentos. Além disso, apesar de ser um 

momento interno da equipe, na retrospectiva de alguma das iterações, o producer 

pode ser convidado para proporcionar uma visão do ambiente externo e, assim, 

enriquecer as lições aprendidas. Normalmente, isto poderá ocorrer na última quest 

antes do encerramento da fase.  

7. Registrar Lições Aprendidas: O team leader, então, inicia a discussão sobre os 

pontos levantados pelos membros da equipe (team). Inicialmente, solicita que os 

membros apontem os pontos positivos. Aqueles que forem reconhecidos pela equipe 

como pontos positivos são registrados. Posteriormente, solicita que sejam apontados 

os pontos negativos. Mais uma vez, aqueles em que a equipe concordar como 

pontos negativos serão registrados. Finalmente, o team leader e a equipe definem e 

registram um conjunto de ações que devem tomar para obter melhores resultados 

nas próximas iterações.

Logo, após a realização de todas as atividades previstas no fluxo de “realizar revisão e 

retrospectiva”, a iteração pode ser considerada finalizada. Se houver itens pendentes no 

game product backlog (histórias a serem desenvolvidas), uma nova quest deverá ser 

iniciada. Cada uma das versões intermediárias (parciais) poderá ser denominada de versão 

alpha (vAlpha1, vAlpha2, etc.). Porém, caso todas as histórias estiverem concluídas e 

aprovadas, a fase de construção poderá ser encerrada. Com o marco do encerramento da 

fase de construção, o produto (jogo digital casual) poderá ser considerado em versão beta

(vBeta), estando apto a ser submetido à fase de pós-construção e seus respectivos fluxos 

de atividade, que levarão o produto a estar em condições para o lançamento e distribuição 

em ampla audiência. 
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4.5 Pós-Construção

A fase de pós-construção finalmente é alcançada após a declaração da primeira versão 

beta, que contém todas as histórias (funcionalidades e requisitos) e todos os recursos 

(elementos sonoros e visuais) previstos para o produto.

Dentro deste contexto, o objetivo da fase de pós-construção é levar o produto (jogo digital 

casual) do estado beta ao estado gold (final) através de realização de atividades de garantia 

da qualidade. O produto é lançado para o público em geral imediatamente após a 

declaração da versão gold. Embora com a versão beta tudo aquilo previsto para o jogo 

casual esteja construído, é preciso garantir que o produto esteja adequado para ser 

disponibilizado para ampla audiência. Caso esteja, deve-se lançá-lo imediatamente. Do 

contrário, deve-se promover melhorias e ajustes antes de disponibilizá-lo. Assim, 

aumentando as chances de sucesso do produto no mercado. É exatamente este o propósito 

da fase de pós-construção. 

Dessa maneira, a garantia da qualidade (QA – quality assurance) de um jogo digital casual 

se dá principalmente através da realização de fluxos de atividade ligados às disciplinas de 

tests. Além disso, fluxos de atividades auxiliares são realizados para permitir que os ajustes 

necessários sejam promovidos e que o produto possa ser implantado em seu ambiente de 

produção. Sendo assim, estes fluxos são abordados nas próximas subseções e possuem 

estrutura geral como a seguir:

Figura 82 – Macro-Fluxo de Atividades – Fase de Pós-Construção.

Assim como a fase de construção, esta também tem um caráter iterativo e incremental, ou 

seja, após uma quest (compreende a realização de todos os fluxos de atividades previstos 

para a fase) deve-se avaliar a necessidade de mais uma iteração ou não. Caso o produto 

esteja adequado, será considerado em versão gold. Uma quest ou iteração, nesta fase, 

pode ter uma duração menor (ex. 07 dias, ou 05 dias úteis) do que na fase de construção. 
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4.5.1 Realizar Testes

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de tests. Um jogo digital não pode ser 

avaliado apenas por testes que sejam capazes de confirmar a conformidade dos requisitos 

ante sua especificação. Por isso, uma abordagem eficiente pode ser a combinação de testes 

capazes de extrair diferentes informações a partir de diferentes perspectivas. Sendo assim, 

o fluxo de atividades de “realizar testes” funciona conforme a seguir:

Figura 83 – Fluxo de Atividades – Realizar Testes – Disciplina: Tests. 

Realizar Testes 

Responsável Testers, Game Designer. 

Entrada Versão Beta do jogo digital casual. 

Saída Solicitações de Mudança (lista).  

Técnicas/Métodos Testes Exploratórios, Testes com Grupo Focado, 
Testes de Heurísticas, Testes de Desempenho. 

Tabela 36 – Realizar Testes - Resumo. 

1. Realizar Testes Exploratórios: Testes exploratórios consistem em uma política de 

testes que são realizados sem roteiro pré-definido, onde a idéia central é testar 

livremente um produto. O objetivo é encontrar defeitos e oportunidades de melhoria 

no referido produto. Com esta abordagem são realizados fluxos de interação com o 



157

jogo digital que não puderam ser previstos na especificação das histórias de usuário. 

Seguem algumas diretrizes para a realização dos testes exploratórios:

a. Pessoas: 02 a 04. 

b. Sessões: pelo menos 05. 

c. Duração de cada sessão: 30 a 60 minutos. 

Ao final da atividade de “realizar testes exploratórios”, cada envolvido (tester) deve 

apresentar o conjunto de defeitos e sugestões de melhorias identificadas. Este conjunto é 

denominado solicitações de mudanças.

2. Realizar Testes de Desempenho: Um jogo digital trabalha com um grande número 

de recursos visuais e sonoros que podem impactar no desempenho do mesmo em 

alguns tipos de computadores ou dispositivos. Por isso, é importante realizar os 

seguintes passos para garantir que o jogo criado possa funcionar nos computadores 

do público alvo. Para tanto:

a. Definir Profiles: Um especialista em tecnologia, por exemplo, o tech leader

deve especificar pelo menos três configurações ou profiles (“LOW-END”, 

“MEDIUM-END” e “HIGH-END”, representando o pior, mais provável e mais 

otimista cenário de configuração) de referência nas quais o jogo digital será 

submetido a testes de desempenho. 

b. Disponibilizar Profiles: O producer deve disponibilizar, junto à organização, 

o ambiente contendo todos os profiles definidos para os testes de 

desempenho. 

c. Executar Testes de Desempenho: Os testers devem executar os testes 

considerando cada possibilidade de combinação versão do jogo x profile.

d. Apresentar Solicitações de Mudança: Finalmente, após a execução dos 

testes de desempenho, os testers devem apresentar suas solicitações de 

mudança explicitando eventuais problemas e o tipo de configuração em que o 

problema ocorreu.

3. Realizar e Analisar Testes de Jogabilidade: Os testes de jogabilidade são os mais 

críticos dentro do fluxo de garantia da qualidade de jogos digitais, pois expressam o 



158

ponto de vista do usuário final (end-user). Este estudo recomenda que os testes de 

jogabilidade sejam segmentados em outros dois tipos de testes, conforme a seguir:

a. Teste de Grupo Focado: De acordo com o perfil do público-alvo, definido no 

project charter, segmenta-se os usuários finais de acordo com características 

como: familiaridade com jogos ou com computador, idade, formação, entre 

outras informações. Estes representantes dos usuários finais (end-user) 

devem ser convidados, com a motivação baseada em alguma vantagem, 

como o oferecimento de licenças especiais ou algum prêmio ou recompensa 

financeira. São sugeridos alguns critérios para o teste de grupo focado:

Grupos: 03 a 04 de diferentes perfis. 

Pessoas por Grupo: pelo menos duas.

Seções de teste: pelo menos uma por grupo. 

Duração de cada sessão: ~ 120 minutos. 

A abordagem de grupos focados requer o emprego de alguma técnica para capturar 

aspectos da interação do end-user com o jogo digital que está sendo construído. Assim, 

sugerem-se as técnicas abaixo, que podem ser utilizadas isoladamente ou de maneira 

conjunta.

i. Anotações: o game designer acompanhar a realização da seção tomando nota sobre 

as principais dificuldades e erros cometidos pelo usuário ao utilizar o jogo digital.

Dessa forma, pretende-se encontrar as principais limitações do jogo em termos de

informações, feedback¸ interface, narrativa ou mecânica do jogo. 

ii. Multimídia: A técnica de “multimídia” permite gravar as seções de jogo para que o 

game designer possa, posteriormente, visualizar um ou mais vezes a seção de jogo 

de um determinado usuário. Dessa forma, normalmente se costuma utilizar uma 

ferramenta para capturar a interação do end-user com o jogo digital casual, 

disponibilizando a mesma no formato de um vídeo. Da mesma maneira que 

“anotações”, o emprego da captura em vídeo da interação permite identificar as 

principais limitações do jogo em relação às informações, feedback¸ interface, 

narrativa ou mecânica do jogo. 
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Um indicador preciso para avaliar os elementos do jogo (ex. interface, narrativa, mecânica) 

pode ser o número médio de erros cometidos pelos usuários até conseguir alcançar um 

determinado objetivo. Este indicador fornece uma medida clara da dificuldade do usuário em 

utilizar o jogo digital casual. 

b. Teste de Heurísticas: Uma heurística é um padrão experimental de uma 

solução que pode ser aplicada recorrentemente para resolver problemas.
Breyer [Breyer, 2008] apresenta um estudo capaz de integrar diferentes 

heurísticas do ponto de vista de game design e usabilidade que buscam 

definir as melhores práticas de projetos de jogos digitais. Em particular, 

Breyer apresenta estas heurísticas (64) segmentando em categorias

(interface do jogo, jogabilidade, narrativa e mecânica), além disso, discute

fatores-chave e a descreve as heurísticas. Dessa forma, o game designer

deve realizar os testes de heurísticas que ocorre conforme a seguir: 

i. Para cada heurística, o game designer deve identificar a adequação 

ou violação da mesma por parte do produto que está sendo avaliado.

ii. Para cada violação, o game designer deverá registrar. 

Finalmente, após a realização dos testes de grupo focado e de heurísticas, o game designer

deve elaborar uma lista de recomendações de melhorias e correções no produto (jogo digital 

casual). Esta lista apresentada é denominada solicitações de mudança.

Por questões de agilidade, recomenda-se que estas solicitações de mudança sejam feitas a 

partir de uma ferramenta de gerenciamento de issues (ex. Mantis). Cada issue é uma 

solicitação de mudança que pode ser descrita conforme a seguir: 

 Tipo: correção ou melhoria.

 Severidade: alta, média, baixa.

 Impacto: indiferente, leve, grave, obstáculo, bloqueador.

 Reprodução: sempre, esporádica, aleatória. 

 Descrição: a descrição propriamente dita do pedido de ajuste. 
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4.5.2 Gerenciar e Executar Mudanças

Trata-se de um fluxo de atividade ligado às disciplinas de project management e 

configuration (and change) management. Além das solicitações de mudanças criadas (no 

fluxo de atividades de “realizar testes”), o producer pode identificar (a partir de sua 

percepção ou de outros envolvidos) novas solicitações e adicioná-la à lista de issues ou 

solicitações.

O objetivo deste fluxo de atividades é promover a realização dos ajustes dos issues

reportados, melhorando o produto criado no sentido de torná-lo apropriado para o 

lançamento junto ao público-alvo. Para tanto, ocorre conforme a seguir:

Figura 84 – Fluxo de Atividades – Gerenciar e Executar Mudanças – Disciplina: GP/CM.

Gerenciar e Executar Mudanças

Responsável Producer, Team Members.

Entrada Solicitações de Mudança (lista).  

Saída Versão Candidata. 

Técnicas/Métodos Função paramétrica (priorização dos issues), 
ferramenta de gerenciamento de issues (demais 
passos). 

Tabela 37 – Gerenciar e Executar Mudanças - Resumo.

1. Priorizar Issues: O producer deve priorizar os issues considerando o tipo, a 

severidade e o impacto de cada um. Normalmente, quanto ao tipo, um defeito

(correção) possui prioridade maior que uma sugestão de melhoria. Além disso, deve 
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ser analisado o impacto e a severidade do issue para o produto final. Assim, sugere-

se a seguinte técnica de priorização:

a. Para cada tipo, melhoria ou correção, atribuir os valores 1 ou 2, 

respectivamente. Também, para cada severidade - alta, média, baixa –

atribuir os valores 3, 2, e 1 respectivamente. Finalmente, para cada impacto -

indiferente, leve, grave, obstáculo, bloqueador – atribuir os valores 0, 1, 2, 3 e 

4, respectivamente, para expressar o impacto que a não realização de um 

issue pode provocar no produto. 

b. Então, para calcular a prioridade de cada issue, pode-se definir uma função 

paramétrica, conforme a seguir:

i. Função (Issue) = TIPO x SEVERIDADE x IMPACTO

Assim, cada item da lista possuirá uma prioridade bem definida. Salientando que estas 

atribuições de valor serão a partir da visão do producer.

2. Atribuir Issue: De posse da lista atualizada de issues, a atribuição de 

responsabilidades precisa ser realizada. Os membros da equipe (team members) e o 

producer precisam fechar um acordo sobre quais itens podem ser atribuidos como 

escopo da atual quest ou iteração. Este acordo será intermediado pelo team leader. 

Após a definição da lista de issues determinados para a iteração, os membros da 

equipe devem iniciar o trabalho para realização dos issues, conforme o próximo fluxo 

de atividades. 

3. Realizar Issues: Os membros da equipe atribuídos com responsabilidade sobre 

issues deverão executar as atividades de ajustes, de acordo com o seguinte 

procedimento:

a. Selecionar Issue: Cada membro pode selecionar um issue a ser resolvido. 

Automaticamente, o status do mesmo na ferramenta mudará de “ABERTO” 

para “ATRIBUÍDO”, que significa que o trabalho está em andamento. 

b. Executar Atividades: Executar os ajustes propriamente ditos.

c. Validar: Após executar os ajustes, o responsável deverá verificar que os 

ajustes realizados realmente atendem ao issue que descreve a solicitação de 

mudança (correção ou melhoria).
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d. Finalizar: Quando a verificação (validação) tiver sido realizada, o responsável 

pelo issue deverá modificar o status do mesmo de “ATRIBUÍDO” para 

“REALIZADO”. 

Além disso, para efeitos de acompanhamento (monitoramento e controle), o team leader

pode utilizar uma ferramenta chamada de issue burndown (similar ao quest burndown), cujo 

propósito é mostrar a evolução do trabalho nos ajustes, permitindo que o próprio time possa 

tomar ações corretivas.

Quando, todos os issues previstos forem finalizados, haverá sido gerada a versão candidata 

ao release. Esta versão será disponibilizada em um servidor de homologação.

Finalmente, salienta-se que o fluxo de atividades de “atualizar assets”, descrito na fase de 

construção deve ser, mais uma vez, empregado na fase de pós-construção. Sua primeira 

parte (“realizar update”) deve ser realizar imediatamente antes da realização deste fluxo 

(“gerenciar e executar mudanças”). Por sua vez, a segunda parte (“realizar commit”) deve 

ser realizada imediatamente após a realização deste fluxo. Isso permitirá sempre iniciar os 

trabalhos com a versão mais recente dos assets disponíves, assim como proporcionar a 

atualização dos mesmos tão logo as atividades deste fluxo sejam executadas.  

4.5.3 Gerar Release

Trata-se de um fluxo de atividades ligado à disciplina de configuration (and change) 

management. O objetivo é gerar o release do jogo digital casual que será implantado no 

ambiente de produção. Para tanto, este fluxo de atividades ocorrerá segmentado em dois 

momentos distintos. Resumidamente, temos que:  

Gerar Release

Responsável Testers, Team Leader, Configuration Manager.  

Entrada Versão Candidata a Gold.  

Saída Versão Gold, ou Solicitações de Mudança (lista - 
atualizada). 

Técnicas/Métodos Testes Exploratórios, Reunião presencial, 
Guidelines de gerenciamento de configuração 
(configuration management). 

Tabela 38 – Gerar Release - Resumo. 

Além disso, detalhadamente, tem-se os seguintes fluxos de atividades, separados pelos 

momentos diferentes existentes: 
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Figura 85 – Fluxo de Atividades – Gerar Release – Parte I – Disciplina: PM.

1. Validar Issues: Cada issue selecionado como escopo do release deve ser validado. 

Dessa maneira, os testers usam uma técnica de testes exploratórios orientados pelos 

issues para que os mesmos possam ser validados. Após a realização do teste, caso 

o issue seja validado (aprovado), o tester responsável deverá modificar o status do 

issue de “REALIZADO” para “FECHADO”. Com o status de “FECHADO” o issue 

poderá ser considerado finalizado. Caso o issue não seja validado, o tester deverá 

atualizar o status do issue de “REALIZADO” para “REABERTO”. Assim, este issue 

poderá ser resolvido nas próximas quest, caso necessário, de ajustes do produto.

2. Apresentar Issues: O team leader deve convocar o producer para uma reunião em 

formato similar ao quest review que existe ao final de cada iteração da fase de 

construção. Cada issue assinalado como “FECHADO” deve ser apresentado. A 

aprovação do issue – mediante as expectativas do producer - levará o seu status

para “APROVADO”, que é o estado desejável para qualquer issue. Se a aprovação 

não for obtida – automaticamente – o status do issue deverá ser atualizado para 

“REABERTO”. Finalmente, o encerramento da reunião de apresentação dos issues 

deve ser marcado por uma decisão por parte do producer: “O produto está pronto 

para ser lançado”? Se sim, pode-se dar continuidade aos próximos passos deste 

fluxo de atividades, focados na disciplina de configuration management. Do contrário, 

imediatamente, o fluxo de atividades será abortado, voltando ao passo anterior de 
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“gerenciar e executar mudanças”, iniciando mais uma iteração (ou quest) da fase de 

pós-construção.

Figura 86 – Fluxo de Atividades – Gerar Release – Parte II – Disciplina: CM. 

3. Preparar Release: Assim como outras disciplinas não consideradas foco deste 

estudo, estes passos são mais abstratos e meramente de referência. O configuration 

manager deve realizar os procedimentos de preparação de releases definido pelos 

padrões de configuração da organização. Normalmente, estes padrões são 

realizados na forma de checklists. Entre as questões definidas por estes padrões 

está, por exemplo, o formato no qual o release (juntamente com o release notes) 

deverá ser submetido ao repositório central do projeto. Além disso, pode envolver a 

atualização de arquivos de configuração do jogo (Por exemplo: config.XML). 

4. Criar Release Notes: O configuration manager é responsável pelo release notes. 

Trata-se de um arquivo que define o escopo do release, descrevendo quais as

histórias de usuário e quais os issues estarão contemplados por este release. Ao 

mesmo tempo, denota as histórias e issues que não foram incluídos neste release. O 

release notes é submetido junto com a versão do release para o repositório central e 

publicado nas ferramentas de comunicação do projeto.

A versão gold contém todas as funcionalidades e recursos previstos para o produto, além de 

englobar os ajustes realizados após os processos de garantia da qualidade. Dessa forma, o 

release é a versão gold devidamente preparada para ser publicada no ambiente de 

produção onde o jogo será disponibilizado para a ampla audiência dos usuários finais (ou 

jogadores). 
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4.6 Considerações Finais

Finalmente, após a modelagem do processo de desenvolvimento Play4Fun é preciso 

analisar seus impactos e resultados através de um ambiente de validação (experimentação), 

conforme será visto no capítulo a seguir.
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5. CONCLUSÃO

Este capítulo traz as conclusões a respeito do trabalho desenvolvido e documentado através 

desta dissertação de mestrado. Para tanto, apresenta os resultados comprobatórios da 

eficiência e da eficácia da solução proposta por este estudo. Finalmente, apresenta um 

conjunto de trabalhos futuros, principalmente no desenvolvimento de partes da solução que 

não puderam ser atendidas pelo escopo deste estudo devido a razões de viabilidade de 

cronograma e de recursos. 

5.1 Validações da Solução Proposta

A solução apresentada por este estudo encontra-se respaldada pela experimentação do uso 

da mesma (parcial ou integralmente) em um ambiente de desenvolvimento de jogos casuais 

na indústria local (Recife, Brasil). Trata-se de um projeto voltado para produzir 12 (doze) 

jogos digitais casuais a serem utilizados com propósitos educacionais. Por se tratar de um 

projeto que está em andamento, apenas 06 (seis) subprojetos foram concluídos, resultando 

em 06 (seis) jogos digitais. 

Salienta-se que a implantação do processo de desenvolvimento Play4Fun se deu ao longo 

da realização dos subprojetos, logo, torna-se possível comparar resultados obtidos nos 

primeiros subprojetos com aqueles obtidos nos subprojetos mais recentes. Para alcançar os 

seis jogos produzidos foram realizadas três rodadas com a produção de dois jogos em 

paralelo em cada uma delas. Inicialmente, na primeira rodada, adotou-se uma abordagem 

praticamente ad hoc de desenvolvimento; depois na segunda rodada, adotou-se uma 

abordagem mais sistemática, porém de caráter linear; finalmente, na terceira rodada, 

adotou-se uma abordagem do processo de desenvolvimento Play4Fun, de caráter iterativo 

e incremental. Neste ambiente de desenvolvido foram validados fluxos de atividades, 

métodos, técnicas, práticas e ferramentas.  
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# ID PRODUTO 

1 JOGO 01

2 JOGO 02

3 JOGO 03

4 JOGO 04

5 JOGO 05

6 JOGO 06

Tabela 39 – Identificação dos Produtos de Jogos.

Figura 87 – Fluxo de Atividades – Rodadas de Desenvolvimento de Jogos. 

Portanto, de acordo com os objetivos definidos para o processo desta fábrica de jogos (no 

capítulo 4 desta dissertação), é que são analisados os resultados e ocorre a validação do 

mesmo, conforme as seções a seguir. 

5.1.1 Objetivo: Melhorar a Qualidade dos Produtos

A melhoria da qualidade dos produtos deve ser uma meta a ser perseguida sempre por uma 

organização baseada em produção ou em projetos. Para a avaliação da melhoria de 

qualidade, é preciso definir indicadores precisos. No caso da qualidade, dois indicadores 

sugeridos podem ser:

 Número de defeitos do produto, após lançamento: Trata-se do número de 

defeitos encontrados no produto após seu lançamento (versão gold). Os resultados 

se apresentaram conforme a seguir: 
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Figura 88 – Gráfico – Defeitos por Jogo.

De maneira geral, a existência de bugs em um produto é um aspecto extremamente 

negativo, contudo pode ocorrer. Um objetivo a ser perseguido sempre deve ser a redução 

ao menor nível possível do número destas ocorrências. Quanto menor o número de bugs, 

certamente melhor será os métodos de garantia da qualidade associados à produção. E, 

obviamente, menor o retrabalho a ser realizado. Considerando que os seis jogos foram 

produzidos em três rodadas (com dois jogos em paralelo cada), o número de defeitos 

encontrados (agrupados por rodada) saiu de:

o Rodada #01: 12 (doze) 

o Rodada #02: 4 (quatro)

o Rodada #03: 1 (um)

Dessa forma, mostrando uma drástica melhoria que pode ser atribuída à melhoria do fluxo 

de atividades “realizar testes” da fase de pós-construção, além de outros fluxos de 

atividades onde medidas de garantia da qualidade podem ser empregadas. Se inicialmente 

este fluxo foi aplicado de maneira informal na rodada #1, na rodada #3 a realização do 

mesmo foi conduzida com extremo rigor, resultado num indicador inequívoco da melhoria do 

método de garantia da qualidade. 

 Número de violações das heurísticas na versão beta: Os testes de heurísticas de 

jogos são executados no fluxo de atividades “realizar testes” na fase de pós-

construção. A técnica empregada é baseada num estudo desenvolvido e validado 

também no ambiente da indústria local de jogos [Breyer08]. As heurísticas visam 
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avaliar aspectos mais conceituais de um jogo digital casual, entre eles: interface do 

jogo, jogabilidade, narrativa e mecânica, para tanto, é definido um conjunto de 

fatores-chaves (64) que um jogo deve atender. Considerando estes 64 fatores-chave, 

cada um deles pode ser violado um ou mais vezes por um jogo. Quando submetidos 

aos testes de heurísticas, os resultados dos jogos foram os seguintes: 

 

Figura 89 – Gráfico – Violações Heurísticas por Jogo. 

Normalmente, as violações das heurísticas ocorrem por apresentação de inconformidades 

ou falhas nas definições por parte das atividades de game design, art design, sound design 

e software engineering. Neste contexto, um menor número de violações indica que decisões 

melhores foram tomadas ao executar os fluxos de atividades ligados a estas disciplinas. 

Assim, de acordo com as rodadas de desenvolvimento de jogos, se tem os seguintes 

resultados:

o Rodada #01: 50 violações 

o Rodada #02: 34 violações 

o Rodada #03: 19 violações 

Uma redução drástica no número de violações identificadas significa que a adoção do 

processo Play4Fun (abordagem iterativa e incremental) foi capaz de ajudar a desenvolver 

melhores produtos e com um nível de qualidade superior, considerando as expectativas dos 

usuários de jogos digitais de maneira geral.
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5.1.2 Objetivo: Diminuir os Custos de Produção 

Diminuir os custos associados à produção é uma preocupação cotidiana em qualquer 

segmento da indústria, e não poderia ser diferente com a indústria de jogos digitais casuais, 

onde há orçamentos muito baixos e qualquer erro pode levar a prejuízos. Os custos do 

desenvolvimento de jogos digitais possuem grande concentração no que se refere à 

alocação de recursos (principalmente, capital humano). Sendo assim, em termos práticos, 

diminuir custos de produção significa – diretamente – diminuir recursos alocados. 

Dessa maneira, para identificar de que maneira poderia tornar eficiente a alocação de 

recursos se realizou um esforço para compreender o caminho crítico [PMBoK] comum aos 

projetos de desenvolvimento de jogos no ambiente de experimentação, identificando 

gargalos (limitadores da velocidade do sistema produtivo) [Goldratt, 1992]. Assim, descobriu-

se onde era possível diminuir a alocação de recursos. A produção de um jogo digital casual, 

ou de outro produto qualquer, ocorre na velocidade em que o gargalo (ex. level design) 

funciona. Logo, descobriu-se que havia recursos demais alocados nas equipes de 

desenvolvimento, gerando um alto grau de ociosidade. Para efeitos comparativos foram 

analisadas as informações de tempo de alocação (ex. 1 profissional x 170 horas/mês x 3 

meses ~ 510 horas) e tempo efetivamente destinado por este profissional à produção do 

jogo (ex. 400 horas em art design).

Sendo assim, chegou-se à conclusão que havia muita ociosidade em alguns recursos (às 

vezes perto de 30% de ociosidade). Esta ociosidade era decorrente da existência de 

gargalos em alguns pontos do processo de desenvolvimento e da falta de melhor 

balanceamento dos recursos. Assim, foram tomadas medidas para modificar o caráter do 

processo de desenvolvimento (ad hoc e linear semi-estruturado e linear  sistemático e 

iterativo/incremental) e para aplicar um melhor balanceamento dos recursos empregados 

(resource leveling ou nivelamento dos recursos [PMBoK]). Então, os resultados obtidos 

foram:

 Melhor configuração da equipe: a equipe se tornou menor devido ao emprego de 

melhor balanceamento dos recursos. Anteriormente, uma equipe de desenvolvimento 

era formada por: gerente de projetos (0,5); art designer (2); programmer (2); game 

designer (1); sound designer (0,5). Com a adoção destas medidas (e outras previstas 

no processo de desenvolvimento), criaram-se novos papéis (mais alinhados à 

realidade do desenvolvimento de jogos casuais) e alocou-se recursos mais 

eficientemente, conforme a seguir: producer (0,33); tech leader (0,5); programmer 

(1); art leader (0,5); art designer (1); game designer (1); e sound design (0,5).
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Figura 90 – Gráfico Comparativo – Unidades de Alocação por Rodda. 

Para mensurar este ganho, utilizou-se como medida a unidade de alocação, uma medida da 

alocação de recursos em determinado projeto. Uma unidade de alocação igual a 1 (um) 

significa: uma pessoa alocada integralmente; ou duas alocadas parcialmente (50%); ou 

quatro alocadas parcialmente (25%); assim por diante. Assim, na rodada #1, para o 

desenvolvimento de um jogo utilizou-se 6.5 unidades de alocação, enquanto na rodada #3, 

para a produção de um jogo similar, utilizou-se 4.83, representando assim uma economia 
de 25.69% nos recursos alocados em um projeto. A estrutura de staff, contudo, não sofreu 

alterações em sua formatação.

 Menor tempo de desenvolvimento: O tempo de desenvolvimento é aquele 

decorrido pelas fases de concepção e de construção. Ou seja, é o tempo que leva 

desde o game concept até a publicação da versão beta. A aplicação do processo de 

desenvolvimento Play4Fun e das medidas de alocação mais eficiente de recursos 

resultou nas seguintes melhorias: 
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Figura 91 – Gráfico – Tempo de Desenvolvimento por Rodada. 

Isto é, o tempo desenvolvimento anteriormente (rodada #1) estimado em 8 semanas passou 

para as atuais (rodada #3 em diante) 6 semanas, resultando em uma redução de 25% no 

tempo de desenvolvimento. 

 Menor tempo de ajustes: O tempo de ajustes é o tempo destinado à fase de pós-

construção que visa tornar o produto mais adequado ao público-alvo. É nesta fase 

que são realizados testes exploratórios, testes de heurísticas, e testes de grupos 

focados de usuários. A aplicação do processo de desenvolvimento Play4Fun
resultou nas seguintes melhorias: 

Figura 92 – Gráfico – Tempo de Ajustes por Rodada.

Os primeiros jogos produzidos na primeira rodada (jogo 01 e jogo 02), como evidenciado 

pelos resultados dos testes, apresentaram uma maior necessidade de ajustes (solicitações 

de mudanças, correções ou melhorias) quando comparados aos jogos produzidos na 
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terceira rodada (jogo 05 e jogo 06). Objetivamente, o tempo necessário para realização das 

atividades de garantia da qualidade e de ajuste das inconformidades caiu de 04 (quatro) 

semanas para 02 (duas) semanas, representando um ganho de 50%. 

Portanto, a redução da alocação de recursos em 25.69%, a diminuição do tempo de 

desenvolvimento em 25%, e a diminuição do tempo de ajustes em 50% indicam uma forte 

redução dos recursos empregados no desenvolvimento de um jogo digital casual. Esta forte 

redução pode ser atribuída à aplicação de métodos para melhor balancear a alocação dos 

recursos e à introdução da abordagem, métodos e técnicas do processo de 

desenvolvimento Play4Fun. A seguir, discutem-se mais especificamente alguns destes 

pontos que causaram grandes impactos na melhoria da produção de jogos digitais casuais.

5.1.3 Objetivo: Otimizar ou Automatizar Atividades

Do ponto de vista de produtividade, alguns fluxos de atividade foram modificados para que 

gargalos pudessem ser eliminados e para que a eficiência dos mesmos pudesse ser 

aumentada. A identificação das necessidades de melhoria se deu através de métodos 

objetivos (ex. métricas) e subjetivos (reuniões de retrospectiva e lições aprendidas). Desde a 

maneira de desenvolver jogos na primeira rodada (jogo01 e jogo02), novos fluxos de 

atividades, métodos, técnicas, práticas e ferramentas foram sendo adicionados ao processo 

de desenvolvimento melhorando o processo em si, e os resultados obtidos dos projetos.

Apesar de haver diversos casos dentro do processo que podem ser citados para evidenciar 

estas melhorias, existem dois deles que se destacaram. Estes foram capazes, por exemplo, 

de alavancar a qualidade e diminuir o tempo e os recursos empregados na realização das 

mesmas. As melhorias se deram como a seguir:

 Implementar Histórias: De acordo com a definição de “projeto baseado em 

plataforma” [Figueiroa, 2008] discutida neste trabalho, inicialmente, foram 

identificados elementos comuns a todos os jogos, independente da mecânica dos 

mesmos. Estes elementos foram: fluxo de telas (navegação), HUD, acesso a dados 

(XMLs), manipulação de som, e comunicação com servidor. Dessa maneira, estes 

elementos podem ser considerados como componentes fixos dos jogos. Assim, 

criou-se um framework sobre o qual todos os jogos digitais casuais da Play4Fun são 

criados. Dessa forma, o esforço (software engineering) inicial para cada um destes

elementos fixos costumava ser, por jogo:  
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ELEMENTO ESFORÇO 
(HORAS) 

FLUXO DE NAVEGAÇÃO 8 

HUD 4 

SOM 16 

DADOS 13 

COMUNICAÇÃO 12 

Tabela 40 – Esforço (Original) 

Posteriormente, com a criação do framework, os esforços médios (software engineering) se 

estabeleceram, por elemento, conforme a seguir: 

ELEMENTO ESFORÇO 
(HORAS) 

FLUXO DE NAVEGAÇÃO 2 

HUD 1 

SOM 4 

DADOS 2 

COMUNICAÇÃO 2 

Tabela 41 – Esforço (Atual), com Framework. 

Logo, para “implementar histórias” nestes referidos elementos (histórias comuns a todos os 

jogos) passou de um esforço médio original da ordem de 53 horas para 11 horas. Isto é, 

para realizar a mesma atividade, houve uma redução de 79.24% no esforço necessário. 

Portanto, a criação deste framework se mostrou o maior exemplo e evidência da eficiência e 

eficácia da introdução de economia de escopo no processo de desenvolvimento Play4Fun.

Embora a proposta de introdução de economia de escopo no processo não tenha sido 

validada experimentalmente através da criação de diversos jogos com a mesma mecânica 

(devido à inviabilidade de realizar este experimento dentro do escopo deste trabalho), há 

indícios suficientes para confiar nesta proposta. O primeiro deles, o ganho obtido com a 

criação do framework supracitado. E se, ao invés de isolarmos elementos externos comuns 

a todos os demais jogos, isolássemos as funcionalidades comuns a todos os jogos que 

possuem uma mesma mecânica?
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Portanto, a otimização do fluxo de atividades de “implementar histórias” permitiu diminuir os 

custos de produção dos jogos, aumentar a qualidade (o encapsulamento do conhecimento 

não introduz erros – e diminui o risco de surgimento de novos), e diminuir o time-to-market, 

conforme será visto na seção apropriada. Para ratificar este ponto de vista, deve-se 

considerar que:

o Esforço previsto (sem framework): 53 horas. 

o Esforço de construção (framework): 38 horas.

o Esforço de utilização (do framework): 11 horas.

O framework foi desenvolvido entre a primeira rodada (JOGO01 e JOGO02) e a segunda 

rodada (JOGO03 e JOGO04). Considerando as informações acima se pode concluir:

o ROI (RETURN ON INVESTIMENT): 69%. O esforço destinado à construção 

do framework (38h) foi recompensado pela economia realizada entre a 

diferença do esforço que seria realizado sem o framework. 

Esforço sem o framework – 53 horas x 6 jogos – 318 horas de esforço 

apenas para o desenvolvimento das funcionalidades externas do jogo. 

Esforço com o framework resulta em 188 horas, de acordo com os 

seguintes fatores (também para as funcionalidades externas aos 

jogos):

 53 horas x 02 jogos – jogos criados sem o framework. 

 11 horas x 04 jogos – criados com o framework.

 38 horas para construção do próprio framework. 

Portanto, a diferença entre as possíveis estratégias para o desenvolvimento dos seis jogos 

proporcionou um retorno de 1,69 (69%).

o PAYBACK: Trata-se do tempo que se leva para obter um retorno mínimo 

equivalente ao valor originalmente investido. Neste caso, o payback da 

criação do framework ocorreu com a realização do JOGO03, primeiro produto 

a utilizar o referido framework. Ou, 2.5 meses (10 semanas – tempo do 

subprojeto JOGO03). 
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Criar Level Design: O fluxo de atividades de “criar level design” é, ao mesmo 

tempo, fundamental e complexo. Cada jogo pode conter uma ou mais fases, e 

cada uma destas fases pode possuir inúmeros levels, sendo necessárias 

algumas horas de esforço (01 a 04 horas) para criar cada um destes levels. Por 

isso, os métodos, técnicas e ferramentas (apresentados no fluxo de atividades 

original de “criar level design”) trouxeram um aumento da produtividade dos 

indivíduos responsáveis por estas atividades. Dentro deste contexto, separar o 

level em arquivos separados do código principal do jogo, além de criar um level 

editor (visualizador do level definido em um arquivo XML) se mostrou 

extremamente positivo. Para evidenciar este argumento, se recorre ao caso do 

desenvolvimento do JOGO04.

Inicialmente, a estimativa de esforço de para o desenvolvimento de todos os levels do 

JOGO04 era 180h (60 levels x 3h por level). Neste momento, o game designer responsável 

pelas atividades de “criar level design” sugeriu a criação de um level editor onde fosse 

possível modificar o arquivo XML e imediatamente visualizar o impacto numa réplica do 

cenário original do jogo. Então, considera-se para o JOGO04: 

o Estimativa original para “criar level design”: 180 h (60 levels x 3h).

o Esforço empreendido na construção do level editor: 20h.

o Esforço realizado para “criar level design” (com level editor): 64h (~ 1h por 

level). 

Dessa forma, a construção do level editor empreendeu aproximadamente 20 horas de 

esforço. Este investimento permitiu a economia de 116 horas de esforço. Ou seja, um ROI

(RETURN ON INVESTIMENT) de 214% (2,14). Além disso, o payback foi imediato, dentro 

do mesmo projeto. 

Finalmente, chega-se à conclusão que a otimização de fluxo de atividades e o emprego de 

novas técnicas e ferramentas contribuíram – de maneira decisiva - para a melhoria dos 

resultados dos projetos de desenvolvimento de jogos digitais casuais pela Play4Fun, 

principalmente para alcançar os objetivos definidos para o processo de desenvolvimento.
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5.1.4 Objetivo: Diminuir Time-to-Market 

O time-to-market é a medida de tempo que um produto leva desde sua concepção até 

chegar ao usuário final. No contexto deste trabalho, o time-to-market é a soma do tempo de 

desenvolvimento (concepção e construção) e do tempo de ajustes (pós-construção).

Sendo assim, conforme evidenciado anteriormente (subseção 5.1.2), o tempo de 

desenvolvimento caiu de 8 semanas (2 meses) para 6 semanas (1,5 meses). Paralelamente, 

o tempo de ajustes caiu de 4 semanas (1 mês) para 2 semanas (0,5 mês). Logo, o time-to-

market dos produtos criados pela Play4Fun foi reduzido de 12 semanas (3 meses) para 8 

semanas (2 meses), o que representa uma melhoria de 33.33%.

5.2 Conclusão e Trabalhos Futuros 

Inequivocamente, os resultados evidenciados neste capítulo mostram que o processo de 

desenvolvimento atendeu aos objetivos definidos: aumentar qualidade dos produtos, 

diminuir os custos de produção, otimizar ou automatizar atividades, e diminuir o time-to-

market. Por se tratar de objetivos intrinsecamente relacionados, quando se melhora os 

indicadores de um destes, fatalmente se melhorará os indicadores de outros. Por exemplo, 

quando se introduz economia de escopo (otimização e automação de atividades), 

certamente, será necessário empregar menos recursos na produção de jogos digitais 

casuais e o tempo de desenvolvimento será menor, além disso, haverá menos erros, o que 

diminuirá o tempo de ajustes e, conseqüentemente, os recursos empregados para ajustar os 

produtos. 

Apresentando um caráter ágil e experimental, ao mesmo tempo, metódico e sistemático, o 

processo de desenvolvimento Play4Fun se mostrou capaz de prover o padrão adequado de 

guidance para indivíduos desenvolverem jogos digitais casuais, mesmo aqueles com pouca 

experiência no setor. Com o nível apropriado de abstração e com interfaces bem-definidas, 

este processo pode ser aplicado ao desenvolvimento de jogos casuais com diferentes 

propósitos (advergames, game-based learning, etc.). Entretanto, apresenta um conjunto de 

limitações que servem de motivações para trabalhos futuros, a saber:

 Criar um meta-processo para melhoria contínua: Um meta-processo para 

melhoria contínua será responsável por modificar o processo de desenvolvimento 

apresentado pela Play4Fun. A partir dos indicadores e lições aprendidas, deve-se 

proporcionar evoluções ao processo ao longo do tempo, mantendo viva a evidente 

necessidade de sempre melhorar. Provavelmente, do ponto de vista concreto, este 

meta-processo para a melhoria contínua se traduziria na criação de fluxos de 
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atividades para suportar a mudança do próprio processo de desenvolvimento, 

podendo este ser o último fluxo a ser realizado da fase de construção ou da fase de 

pós-construção.  

 Desenvolver os fluxos de atividades: Algumas disciplinas (ex. art design, sound 

design, configuration management) não estiveram – deliberadamente – no foco deste 

estudo por conta das restrições de cronograma e recursos previstos para realização 

do trabalho. Nesta versão, disciplinas menos prioritárias momentaneamente 

receberam definições de fluxos de atividades genéricos, com técnicas abstratas, mas 

com entradas e saídas adequadamente definidas para permitir um acoplamento aos 

demais fluxos de atividade do processo. Futuramente, bastará desenvolver melhor os 

fluxos (mais passos) e implantar técnicas mais precisas e concretas para guiar

(prover guidance) os profissionais responsáveis pela execução destas atividades. 

 Extender os fluxos de atividades: Embora as disciplinas mais prioritárias no 

contexto deste estudo (project management, game design e software engineering) 

tenham apresentado fluxos de atividade detalhados e ricos em técnicas para 

realização do trabalho dos profissionais, é possível promover novas melhorias e 

introduzir novas técnicas que possam estar em uso na indústria local e internacional. 

Alguns exemplos podem ser enumerados, conforme a seguir: 

o Automatizar testes: o fluxo de atividades de “implementar histórias” pode ser 

modificado para suportar o desenvolvimento de testes automatizados, 

paralelamente ao desenvolvimento do programa que, de fato, implementa as 

histórias. A automatização de testes em jogos digitais é um tema de extrema 

importância e pouco explorado. Certamente, um trabalho específico em cima 

deste tópico pode ser construído.

o Integração contínua (continuous integration): o fluxo de atividades de 

“atualizar assets” pode ser modificado para suportar a integração contínua, 

principalmente em conformidade com o fluxo “implementar histórias” e outros 

similares (baseados em criação de novos assets binários, lógicos, visuais e 

sonoros). A idéia é que após submeter um novo arquivo ou código ao 

repositório central do projeto, a ferramenta execute todos os testes (de 

aceitação e de integração) e crie um novo executável do jogo digital casual. 

Futuramente, a inclusão de uma destas ferramentas poderia otimizar diversos 

fluxos de atividades do processo de desenvolvimento, além de minimizar 
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riscos associados à integração tardia dos elementos componentes do 

produto.

 Implantar e ampliar o reuso sistemático: Apesar de algumas iniciativas incipientes 

de implantação de reuso (economia de escopo) em fluxos de atividades ligados às 

disciplinas de software engineering e game design e, considerando os resultados 

iniciais extremamente animadores, pode-se ampliar o uso das mesmas. Como 

mencionado na seção anterior: E se introduzirmos a idéia de criar uma arquitetura de 

referência para ser compartilhada por todos os jogos que possuírem mecânicas 

idênticas? Que tal introduzir o reuso nos fluxos de art e sound design explicitamente 

(ao invés de indiretamente através do uso do game product map)? Qual o impacto 

disso mediante o público? São perguntas que podem motivar modificações no 

processo e representar oportunidades de desenvolver jogos digitais casuais sob 

custos e prazos menores, mantendo a qualidade, e aumentando a lucratividade.

 Estender este processo para outros tipos de jogos: Um trabalho futuro 

interessante e desafiador pode ser adequar o processo apresentado neste estudo 

para outras realidades e outros tipos de desenvolvimento de jogos. Que 

modificações precisam ser realizadas? 

Estas são apenas algumas possibilidades de trabalhos futuros dentro da mesma linha deste 

estudo. Existem, contudo, inúmeras outras oportunidades não mencionadas.

Finalmente, ao encerrar este estudo, é fundamental salientar que o mesmo, apesar de um 

trabalho desenvolvido com propósito acadêmico, foi definido e validado em absoluta 

conformidade com as necessidades de organizações que desenvolvem jogos digitais 

casuais na indústria local. Sendo assim, o impacto e o retorno da construção puderam 

ocorrer em paralelo à realização da pesquisa. Logo, a principal contribuição deste estudo foi 

a definição de um processo de desenvolvimento de jogos casuais que já foi utilizado no 

desenvolvimento de 06 (seis) produtos que foram lançados e publicados no mercado 

nacional de jogos casuais com público-alvo estimado na ordem de centena de milhares de 

usuários, sendo, portanto, resultado da sinergia existem entre a academia e o cluster local 

de tecnologia e interatividade.  
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