
 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA ÁGIL SCRUM À 

PRODUÇÃO DE ADVERGAMES” 

 

Por 

 

NILTON SILVA DE MELO 

 

Dissertação de Mestrado Profissional 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, SETEMBRO/2009 



 

 

 Universidade Federal de Pernambuco 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nilton Silva de Melo 

 

 

 

“Adequação da Metodologia Ágil SCRUM à Produção 

de Advgergames " 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                          

 

 

 

                                         

 

 

 

 

ORIENTADOR(A): Prof. Geber Ramalho 

 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, SETEMBRO/2009 

Este trabalho foi apresentado à Pós-Graduação em Ciência da 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecário Vimário Carvalho da Silva, CRB 4-1204 

 
Melo. Nilton Silva de.   
      Adequação da metodologia Ágil scrum a produção de 
Advergames / Nilton Silva de Melo. - Recife: O Autor, 2011.  
      xv, 68 f.: fig. tab. 
 
      Orientador: Geber Ramalho. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal  
de Pernambuco, CIN, Ciência da Computação, 2011. 
         
      Inclui bibliografia e apêndice. 
 
      1. Jogos. 2. Scrum. 3. Advergames. 4. Metodologia. 
 I. Ramalho, Geber (orientador). II. Título. 
 
       004        (22. ed.)                         MEI 2012-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, por tudo que sou e tudo que posso vir a ser.



 

 iv 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

A meu orientador, Geber Ramalho, por ter acreditado em mim e nesta pesquisa, 

por ter me guiado, por ter sido compreensível; 

 

À Jynx Playware, empresa-alvo da pesquisa, que sempre se mostrou disposta a 

cooperar com o trabalho, tendo desprendido todo apoio necessário à realização do mesmo. 

Deixo um agradecimento mais contundente ao Fred, Rui e Allan, que me auxiliaram mais 

diretamente. 

 

Aos meus chefes, Gilberto e Ivanildo, que flexibilizaram meu horário e permitiram 

algumas ausências, tornando possível o término desta etapa; 

 

À minha noiva, Catarina Revorêdo, meu principal suporte emocional nestes 

tempos turbulentos (amo muito você); 

 

À minha mãe, Nilma Silva de Melo, que tudo me deu e me dá sem nunca pedir 

nada em troca. Não seria possível agradecê-la suficiente. Que seja apenas um início. Amo 

você, mãe; 

 

Ao meu pai, José Soares de Melo, razão pela qual comecei a pensar em fazer 

mestrado e obtive coragem para enfrentá-lo. Onde quer que esteja, espero que esteja 

orgulhoso de seu filho, amado pai. No fim de tudo, foi por querer te orgulhar que tive forças 

para obter o título de mestre.  



 

 v 

NILTON SILVA DE MELO 

 

 

 

ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA ÁGIL SCRUM À PRODUÇÃO DE 

ADVERGAMES 

 

 

 

 

Dissertação de pós-graduação em ciência da computação, aprovado como requisito parcial 

para obtenção do grau de mestre em ciência da  computação. 

 

 

Ciência − Área de conhecimento − Subárea:   

Computação − Engenharia de Software  − Metodologias ágeis 

 

 

Data de Aprovação 

_______  /  _______  /  _______ 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Profª. Dra. Carina Frota Alves 
P r e s i d e n t a  d a  B a n c a  

UFPE – Centro de Informática 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. André Neves 
E x a m i n a d o r  E x t e r n o  

UFPE – Departamento de Design 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Geber Ramalho 
O r i e n t a d o r  

UFPE – Centro de Informática 

 

 



 

 vi 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, Nilton Silva de Melo, abaixo assinado, aluno da pós-graduação em Ciência da 

Computação do Centro de Informática da Universidade  Federal   de  Pernambuco, 1ª turma 

de Mestrado Profissional, no período de 11/2006 a 10/2009, declaro que o conteúdo dessa 

dissertação, intitulada: “ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA ÁGIL SCRUM À 

PRODUÇÃO DE ADVERGAMES”  é autêntico, original e de minha autoria exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

Recife,  29 de outubro de 2009. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Nilton Silva de Melo 

 

  



 

 vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Game design is primarily an artistic process, but it is also a 

technical process. The game designer pursues grand artistic goals even 

as he grinds through mountains of code. During the process of 

developing the game, he inhabits two very different worlds, the 

artistic world and the technical world (CRAWFORD, 1997). 
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RESUMO 
 

Esta dissertação foca no estudo da metodologia ágil de gerenciamento de projetos 

Scrum e sua adoção na fabricação de advergames, que é um tipo de jogo digital que tem como 

objetivo principal a divulgação de publicidade ao jogador. Para tanto, foi feita uma pesquisa 

em uma empresa de referência nesse ramo de atividade. 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a suposição de que a 

metodologia ágil Scrum pode ser realmente adotada na fabricação de advergames para 

contribuir com a eficiência e eficácia organizacional. Desse objetivo demos título à 

dissertação: Adequação da Metodologia Ágil Scrum à Produção de Advergames. 

Deu suporte à pesquisa e aos resultados da mesma o estudo do marco teórico  de 

outras metodologias tradicionais e ágeis (RUP, XP, Scrum, cascata)  em comparação com a 

metodologia que foi objeto principal da pesquisa no trabalho e como acontece o processo de 

desenvolvimento de jogos digitais. 

Após análise dos resultados obtidos, onde apresentamos evidências que indicam 

que o uso da metodologia Scrum pode ser adequado ao processo de  fabricação de 

advergames, concluímos o trabalho com nossas considerações finais sobre o assunto,  

sugestões para trabalhos futuros que poderão ser realizados em complementação à dissertação 

e discorremos sobre a principal limitação da presente dissertação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Metodologia, Scrum, Advergames. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation focuses in the study of the project management agile 

methodology Scrum and its adoption in the advergames production, which is a kind of digital 

game where its main goal is to divulge publicity to the player. For that, it was made a research 

in a company which is a reference on this cluster activity in Brazil. 

The research was made to analyze for the purpose of analyze the supposition that 

the agile methodology Scrum can really be adopted in the production of advergames to 

contribute with the organization´s efficiency and efficacy. From this objective, we created the 

title of the dissertation: Adequacy of the Agile Methodology Scrum to the Production of 

Advergames. 

The research and its results were supported by the study of the bibliographic 

revision concerning other traditional and agile methodologies (RUP, XP, Scrum, Waterfall) in 

comparison to methodology that was the main object of the research and how the process of 

digital games development takes place. 

After the analyses of the obtained results, where we present evidences that indicate 

that the use of the methodology Scrum can be adequate to the process of advergames 

production, we conclude the work with our final considerations about the subject, suggestions 

for future works which can be realized in complementation to the dissertation and we 

discourse about the main limitation of the present dissertation. 

 

KEY WORDS: 

Methodology, Scrum, Advergames. 
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INTRODUÇÃO 

Contextualização 

O mundo está em crise. A Toyota, montadora de carros japonesa que em 2008 se 

tornou a maior do mundo em vendas está, pela primeira vez em sua história de 71 anos, 

vislumbrando um provável prejuízo de cerca de 1,7 bilhões de dólares
1
 ao término do ano 

fiscal, em março de 2009. A General Motors, que até 2008 era a maior fabricante de 

automóveis do mundo, só existe hoje graças à sua tomada de controle pelo governo 

americano. Para Alan Greenspan, ex-presidente do banco central americano, esta é a pior crise 

econômica desde a Grande Depressão da década de 30
2
. 

Mesmo com esses dados econômicos e previsões, a indústria de videogames tem o 

que comemorar. De acordo com relatório divulgado anualmente pelo NPD Group
3
, a mesma 

cresceu 6,7% em 2008 somente nos Estados Unidos (chegando ao total de 20 bilhões de 

dólares). Hickey (2009) acredita que os videogames oferecem uma alternativa cada vez mais 

atraente de entretenimento na crise econômica e deve continuar a crescer e  emergir como 

uma das principais formas de diversão nos próximos anos. 

Os fatos são corroborados pela ESA
4
 (2008), que em seu relatório Industry Facts 

(fatos da indústria), diz que as vendas de softwares de entretenimento cresceram 22.9% nos 

EUA em 2008, chegando a 11.7 bilhões de dólares, valor quadruplicado do montante que 

havia em 1996 (68% dos lares americanos jogam videogames em consoles específicos ou 

computadores). 

Devido à dimensão que a indústria de videogames vem tomando, com o número 

absoluto de pessoas que fazem uso dessa forma de entretenimento aumentando ano após ano, 

iniciou-se um processo de exploração desses jogos que vai além da mera diversão. Através 

dos chamados “jogos sérios”, organizações vêm utilizando a mídia com o propósito de educar, 

treinar, informar, ou até mesmo tornar as pessoas mais saudáveis (2005). 

                                                 
1
 Informação extraída do Portal Exame, no endereço: http://portalexame.abril.com.br/negocios/toyota-preve-

primeiro-prejuizo-operacional-71-anos-410980.html 
2
 Informação extraída da Folha de São Paulo online, no endereço:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u505708.shtml 
3
 www.npd.com 

4
 Eletronic Software Association: Associação formada por empresas da indústria de videogames que existe para 

2
 Informação extraída da Folha de São Paulo online, no endereço:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u505708.shtml 
3
 www.npd.com 

4
 Eletronic Software Association: Associação formada por empresas da indústria de videogames que existe para 

defender seus interesses. 
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Fazendo parte da gama de jogos sérios, estão os Advergames
5
, que têm o objetivo 

principal de passar ao jogador uma mensagem publicitária. Essa forma de propaganda vem se 

sofisticando em conjunto com o incremento tecnológico e com a maturidade da indústria 

como um todo, fazendo com que, segundo Hart (2007) os publicitários se preocupem em 

tornar as suas mensagens completamente integradas dentro do contexto da experiência do 

jogo. 

Essa preocupação na veiculação adequada de propagandas contribui para o 

crescimento de um mercado que, de acordo com Mills (2007), gerou dividendos na ordem de 

$200 milhões de dólares e que em 2010 crescerá para $700 milhões de dólares, turbinado pelo 

investimento de grandes empresas como Google e Microsoft. 

A tendência de crescimento também encontra explicação na forma como as 

pessoas se relacionam com os comercias atualmente. Tradicionalmente, diz Hong (2005), as 

marcas têm na televisão sua mais consistente e eficaz mídia para propaganda, porém, com a 

crescente popularidade dos DVR
6
 está afirmação vem perdendo força, já que os aparelhos 

permitem que as peças publicitárias sejam ignoradas completamente pelos espectadores. O 

autor ainda diz que a reação inicial para esse fato é a busca de métodos alternativos de 

veiculação de propaganda, como nos jogos, que, ao serem explorados dessa forma, podem ter 

o seu fator de imersão aumentado pelo incremento do realismo. O autor exemplifica da 

seguinte maneira: digamos que um jogador esteja perseguindo alguém por um prédio e entre 

no apartamento de um dos moradores. Ao invadi-lo, uma senhora que estava assistindo TV 

grita de terror, voltando sua atenção para quem a interrompeu. Nessa televisão, o jogador 

poderia visualizar uma fração de um comercial de suco de frutas ou talvez de uma série de 

televisão, contribuindo para deixar a experiência mais crível. 

Tipicamente, são necessárias dezenas (às vezes centenas) de pessoas e 

investimentos extraordinários para produzir um jogo de grande sucesso. De acordo com 

Taktasuki (2007), Halo 3, um jogo extremamente popular produzido pela Microsoft, teve uma 

estimativa de custo de $30 milhões de dólares somente em desenvolvimento, tendo sido 

investidos mais alguns milhões de dólares em campanhas de Marketing. Ainda segundo o 

autor, em 1982 a produtora japonesa Namco produziu Pac-Man (jogo mais popular da época) 

por $100.000,00 dólares. No ano de 2009, a média de investimento para se produzir um jogo 

para console é de $15 milhões de dólares. 

                                                 
5
 Junção das palavras advertising (significa propaganda em inglês) e games (significa jogos em inglês), ou: jogos 

publicitários. 
6
 Digital Video Recorder, ou Gravador Digital de Vídeo. Grava a programação da TV em horários pré-

programados. Uma espécie de vídeo cassete digital. 
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Apesar de, em essência, o processo de desenvolvimento de advergames também 

seguir essa lógica, a sua criação é um pouco diferente do desenvolvimento dos jogos que têm 

a única função de divertir. Esse tipo de jogo tem em sua trama principal uma narrativa que 

exponha a marca de um determinado cliente e, portanto, tem o fator tempo como peça-chave 

na sua produção, uma vez que a divulgação precisa ocorrer, geralmente, simultaneamente a 

outras campanhas. Precisa, portanto seguir um calendário de lançamento de algum produto ou 

de alguma promoção. Seu desenvolvimento é muito mais rápido, focado e simples. 

As características dos advergames aliado a custos de produção exorbitantes para 

jogos comuns fizeram com que a união entre os games e a comunicação de forma direta se 

tornasse um dos tipos de jogos mais produzidos no Brasil, segundo a ABRAGAMES
7
 (2005). 

Sendo então o fator tempo primordial na produção de advergames, será que 

algumas das metodologias ágeis seriam realmente adequadas à produção desses jogos sérios? 

Objetivos 

Os desenvolvedores de advergames recorrem a métodos que são comumente 

usados na indústria de software, como as metodologias ágeis, em particular Scrum, já que a 

mesma, em essência, é um método de gerenciamento de projeto, não impondo práticas 

relacionadas à engenharia de software. Portanto, é mais flexível e adaptável às necessidades 

particulares de quem a usa. Mas será que, tendo a atividade de produção de jogos elementos 

diferenciados da produção de softwares de produtividade, o Scrum pode ser utilizado em sua 

forma original e ser tão eficiente e eficaz quando utilizado no desenvolvimento de 

advergames? 

Este trabalho propõe estudar a adequação da metodologia ágil Scrum à produção 

de advergames, propondo-lhe ajustes se necessário. Para tanto, realizaremos alguns trabalhos 

intermediários como: estudar as metodologias de desenvolvimento; entender as 

especificidades do desenvolvimento de advergames; avaliar projetos de advergames 

concluídos utilizando a metodologia em questão; identificar possíveis falhas na adequação da 

Scrum a projetos de advergame. 

O escopo foi definido tendo como base a suposição de que a metodologia ágil 

estudada  pode ser realmente utilizada com eficiência e eficácia na fabricação de advergames. 

A tabela 1 sintetiza o enfoque da pesquisa. 

 

 

                                                 
7
 ABRAGAMES – Associação Brasileira de Games 
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Tabela 1 – Enfoque da pesquisa. 

Problema Não existe metodologia específica para produção de advergames. 

Questionamento A metodologia ágil Scrum pode ser utilizada de maneira eficiente e 

eficaz na fabricação de advergames? 

Objetivos 

principais 

Verificar a adequação da metodologia ágil Scrum à produção de 

advergames, e propor ajustes se necessário. 

Método  Estudar as metodologias de desenvolvimento, em particular as 
ágeis e SCRUM;  

 Entender as especificidades do desenvolvimento de 

advergames;  

 Avaliar a utilização da Scrum em alguma empresa de 
advergames; 

 Identificar possíveis falhas na adequação da Scrum a projetos 
de fabricação de advergames. 

Estrutura da dissertação 

A dissertação está estruturada em três partes principais: introdução, 

desenvolvimento e conclusão.  Sendo a introdução uma apresentação geral do estudo que 

discorre sobre os pontos: contextualização, objetivo, relevância do estudo e suposições.  O 

desenvolvimento é composto por três capítulos: 

O capítulo 1 é o estudo da arte, contendo a revisão sobre metodologias de 

desenvolvimento de software e sobre jogos digitais, que sustenta o estudo, contemplando o 

que a literatura expõe sobre o assunto, as lacunas identificadas, e os comentários do autor. 

O capítulo 2 apresenta o desenvolvimento de jogos digitais, identificando suas 

peculiaridades e necessidades em termos de  metodologia de desenvolvimento. 

O capítulo 3 é a análise da pesquisa e os resultados obtidos, que mostra as 

informações resultantes dos dados coletados. 

A conclusão apresenta as considerações finais, consolida a questão básica e sugere 

trabalhos futuros relacionados ao tema trabalhado. 
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1. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS E 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Este capítulo dá início ao desenvolvimento e, através de uma revisão de literatura, 

estabelece um referencial teórico que dará suporte ao estudo, mostrando, por meio da 

compilação crítica e retrospectiva de várias publicações, o estágio de desenvolvimento do 

tema da pesquisa (Azevedo, 1998). 

De acordo com o artigo Selecting a Development Approach
8
, do Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos do governo dos EUA (2008), o termo metodologia de 

desenvolvimento de software se refere ao suporte utilizado para estruturar, planejar e 

controlar o processo de construção de um sistema de informação. 

Várias dessas metodologias surgiram ao longo dos anos, cada uma com seus 

pontos fortes e pontos fracos, fazendo com que a adoção desses métodos seja 

preferencialmente feita a partir de uma análise prévia da natureza do projeto, já que cada uma 

das metodologias é mais adequada para determinado tipo de projeto. 

 

1.1. Desenvolvimento de Jogos Digitais 

 

Newman (2004) define videogame como um jogo digital que envolve interação 

com uma interface de usuário para gerar resposta visual num dispositivo de vídeo. 

Os sistemas eletrônicos que são utilizados para a prática de jogar videogames são 

comumente conhecidos como plataformas de jogos. Exemplos dessas são os computadores 

pessoais, consoles e celulares. 

A forma mais comum de manipulação dos videogames utiliza dispositivos de 

entrada chamados de controle e varia de acordo com a plataforma. Nos computadores, por 

exemplo, são utilizados o teclado e mouse. Existem, ainda, outras maneiras de interagir com 

jogos digitais como comandos de voz, telas sensíveis ao toque ou captação de movimentos 

corporais através de câmeras. Há até mesmo o desenvolvimento de tecnologias capazes de 

interpretar sinais cerebrais para comandar os jogos, como mostra Presse (2007) 
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A partir da manipulação dos dispositivos de entrada, os videogames geram 

respostas ao jogador que podem ser visuais, sonoras ou tácteis, como, por exemplo, a vibração 

de um controle. 

Segundo Crawford (1984) o design de um jogo é, prioritariamente, um processo 

artístico, porém, também é técnico. O desenvolvedor de jogos busca grandes objetivos 

artísticos, mesmo que passeie por montanhas de códigos. Durante o processo de 

desenvolvimento ele habita dois mundos bastante diferentes: o mundo artístico e o mundo 

técnico e nenhum sobrepõe o outro em importância. 

Essa ênfase na parte criativa é a principal diferença entre o desenvolvimento de um 

jogo digital e de um software. De acordo com Flynt (2005), a  indústria de jogos precisa  

conciliar os interesses de uma diversa gama de profissionais com habilidades distintas, como 

programadores, músicos, artistas plásticos, escritores, game designers... Essa conciliação é 

uma atividade complexa, tornando o processo de criação do software tipo “jogo digital” uma 

tarefa normalmente mais crítica do que a construção de um software para ambiente de 

trabalho, por exemplo. 

Edward (1996) diz que os passos requeridos para se construir um jogo digital varia 

em detalhes específicos de acordo com quem está desenvolvendo, porém, os elementos de alto 

nível são usados com freqüência. Ainda de acordo com o autor, esses elementos podem ser 

divididos em quatro grandes fases: conceitual, pré-produção, produção e pós-produção. 

1.1.1 Fase conceitual 

A primeira parte necessária à criação de um jogo digital é o gênese de um simples 

conceito, ou idéia, onde é descrito o que se pretende. Por exemplo: um conceito  pode partir 

de uma idéia original e vir a se tornar um jogo de corrida futurista em três dimensões com 

elementos que permitam a customização dos carros (voadores) em um cenário que faça 

referência ao mundo contemporâneo. Pode ser também algo tão simples como um jogo de 

ação/aventura onde se controla um ninja. 

A concepção pode ser também baseada em uma seqüência de um jogo pré-

existente ou seguir alguma história utilizada por outras mídias (televisão, história em 

quadrinhos, jogos de tabuleiro, filmes, folclore...). Em outros casos, o desenvolvedor pode 

decidir simplesmente emular alguma experiência do mundo real. São os simuladores de 

esportes, de vôo, ou de direção. 

A fase conceitual acontece também em outras mídias, como cinema ou livros, 

porém, no caso de videogames, segundo Rollings e Adams (2003), computadores podem 
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tornar os sonhos reais, uma característica única da interatividade que a separa de todas as 

mídias. Entretenimento interativo pode levar as pessoas a lugares fantásticos e permitir que 

elas façam coisas incríveis. Livros e filmes também podem levá-las a lugares fantásticos, mas 

são incapazes de deixá-las fazerem qualquer coisa. Mídias tradicionais criam mundos 

maravilhosos e os mostram, mas não deixam ninguém fazer parte deles. 

1.1.2 Fase de pré-produção 

A fase seguinte ao conceitual no processo de desenvolvimento de jogos é chamado 

de pré-produção. Nesta fase, um time de pré-produtores, tipicamente formado por um número 

variado de produtores, produtores assistentes, designers, programadores, artistas plásticos e 

escritores, prepara um abrangente documento detalhando objetivos; design de objetos, 

cenários, personagens e a mecânica do jogo. 

Esse documento é chamado de Game Design Document
9
 que, segundo Wolf 

(2007), descreve todos os aspectos do jogo e sua implementação, sendo a referência primária 

ao time de desenvolvimento. 

A liberdade que o grupo terá no desenvolvimento é mensurada pelas características 

do jogo que foram definidas na fase conceitual. Se uma idéia original foi escolhida, os 

artistas, escritores e designers têm total liberdade na criação das histórias, personagens e 

cenários. Quando é decidido tomar como base uma franquia pré-existente ou a simulação de 

alguma atividade real, a criatividade é limitada às nuances do que é aceitável no evento 

escolhido (as regras de um jogo de futebol devem ser seguidas, por exemplo) ou pelas 

características estabelecidas pela própria franquia (um personagem que já existe, normalmente 

tem sua personalidade e história mantidas, por exemplo) em questão. 

1.1.3. Fase de produção 

Fullerton, Hoffman e Swain (2004) dizem que a fase de  produção é o estágio de 

desenvolvimento mais longo e caro do ciclo, tendo como objetivo executar a visão do plano 

estabelecida no estágio anterior. No processo de melhoramento e execução do design, 

algumas mudanças propostas poderão afetar o Game Design Document, porém, na maior 

parte dos casos, grandes mudanças criativas não serão possíveis para satisfazer os prazos e 

orçamentos originais. 

Na fase de produção, os produtores trabalharão diretamente no gerenciamento, 

direcionando o pessoal de arte, design e programação, se certificando que os grupos interajam 
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entre si e estejam em um mesmo nível na criação do jogo. É ainda tarefa dos produtores 

criarem cronogramas e promoverem a aderência dos desenvolvedores aos mesmos, 

observando sempre se os objetivos conceituais estão sendo perseguidos. São eles os gerentes 

de projeto em uma empresa que fabrica jogos digitais. 

Enquanto há interação entre os grupos de artistas, designers e programadores. O 

trabalho desses profissionais ocorre de forma independente. Durante a fase de produção, os 

artistas modelam e animam personagens, objetos e cenários; compõem músicas e sons; fazem 

a dublagem dos personagens. Os designers são responsáveis em acompanhar o trabalho dos 

artistas e programadores, fazendo com que o design original seja seguido e corrigindo 

eventuais inconsistências no mesmo. Os programadores escrevem todo o código do jogo, 

programando a inteligência artificial e física dos movimentos dos personagens e objetos. 

Após a conclusão de todos os elementos básicos pelos times de artistas e 

programadores, os produtores começam o trabalho de otimização para que o jogo seja bem 

executado na plataforma para qual foi desenvolvido, podendo até sacrificar a qualidade visual 

(com diminuição de detalhes nos mundos, objetos e personagens, por exemplo) para manter 

uma velocidade adequada do jogo se a plataforma não suportar o nível de detalhes 

apresentados. 

1.1.4. Fase de pós-produção 

O estágio final do desenvolvimento é a pós-produção, onde o jogo está completo 

em todas as suas funcionalidades, isto é, todo o código já foi escrito e o trabalho de arte está 

finalizado. Neste momento, o software é entregue ao departamento de testes, que será 

responsável por encontrar defeitos que devem ser corrigidos pelos artistas ou programadores. 

Quando a fase de testes e correção de defeitos é concluída, o jogo recebe o status 

de finalizado, sendo oficialmente lançado ao mercado. 

Swain e Hoffman (2004) opinam sobre essa fase dizendo que nesta última etapa, 

os desenvolvedores terão a chance de ver o seu jogo como ele realmente é, se certificando de 

que oferece a melhor experiência possível aos jogadores. Os autores ainda dizem que a 

diferença de qualidade entre um jogo que foi apressadamente lançando no mercado e um que 

usou certo tempo para polimento é enorme. É o sutil ajuste do jogo, realizado nesta etapa, que 

pode levar ao jogador uma experiência inesquecível e, é este o nível de qualidade responsável 

por grandes números de vendas. 



 

 24 

Ao experimentarem o jogo em sua forma completa (porém não polida), os 

testadores são capazes de identificar problemas na qualidade do jogo, promovendo a correção 

das falhas eventuais e contribuindo para melhorar a experiência do usuário final com o jogo. 

 

1.2. Processo de Desenvolvimento em Cascata
10

 

A metodologia de desenvolvimento em cascata (também chamado de método 

tradicional) é um processo de desenvolvimento de software linear-seqüencial no qual o 

progresso ocorre de maneira estável, de cima para baixo, seguindo as fases de definição de 

requisitos; projeto de software; implementação; verificação e operacionalização; manutenção. 

Definição de 

requisitos.

Implementação

Verificação e 

Operacionalização

Manutenção

Projeto de 

Software

 
Figura 1 – Representação do desenvolvimento em cascata 

 

Royce (1970) foi o primeiro a descrever o processo, que exige o total término de 

uma fase para o início de outra subseqüente. Por exemplo: a fase “projeto de software” só 

pode ser iniciada quando a “definição de requisitos” estiver concluída satisfatoriamente. 

O método, que se assemelha a uma linha de produção, se inicia com um 

planejamento detalhado, onde o produto é descrito e documentado de forma cuidadosa para 

que os desenvolvedores possam estimar de quanto tempo cada etapa irá necessitar. Uma vez 

                                                 
10

 The Waterfall, em inglês. 



 

 25 

que os interessados tenham aprovado o plano, é iniciada a construção do software e, após o 

término do trabalho especializado, o software é entregue ao controle de qualidade, que testa o 

produto antes que o mesmo seja entregue ao cliente. 

Existem pontos positivos e críticas relacionadas ao gerenciamento em cascata. 

Entre os pontos positivos, destacamos a ênfase no detalhamento do planejamento, onde 

bastante tempo é utilizado para que os envolvidos possam se certificar de que tudo está 

correto antes de prosseguir com a fabricação do software. Outro ponto favorável é a própria 

lógica do modelo, fácil de ser compreendida e promove a disciplina, assim como, o mesmo 

também é elogiado pela documentação gerada, que promove maior facilidade de reuso de 

técnicas e permite que pessoas possam ser acrescentadas (ou substituídas) no decorrer do 

projeto sem maiores sobressaltos. 

Os críticos do método argumentam que é impossível tornar uma fase perfeita antes 

de passar para outra. É possível algum cliente simplesmente ainda não saber exatamente quais 

os requisitos desejados do software contratado antes de analisar um protótipo. Se os clientes 

alterarem os requisitos na fase de implementação, por exemplo, o desenvolvimento teria que 

ser interrompido para os requisitos serem alterados e a fase de projeto teria que ser refeita, 

encarecendo e, por muitas vezes, inviabilizando o processo. De acordo com  Deemer e 

Benefield (2007): em um processo rígido, resistente à mudança, como a metodologia em 

cascata, o surgimento de uma boa idéia durante o ciclo de desenvolvimento é uma ameaça e 

não algo bom. 

A metodologia pode ser considerada preditiva por focar muito em planejamento 

futuro. Quem adota essa metodologia é capaz de apontar exatamente quais as funcionalidades 

e tarefas usadas durante todo o processo de desenvolvimento do projeto. Essa característica 

dificulta a mudança, pois o planejamento foi otimizado para seguir uma direção específica e 

qualquer alteração pode fazer com que trabalhos já concluídos sejam completamente 

descartados para que sejam feitos de maneira diferente. 

1.3. RUP
11

 

RUP é um processo de desenvolvimento de software iterativo
12

 criado pela 

Rational Software Corporation, uma divisão da IBM. O RUP não representa um único 

processo imutável, mas sim uma estrutura conceitual básica que pode adaptada por quem a 

usa de acordo com suas necessidades. Apresentamos o conceito da IBM: RUP é um 
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 Iteração, no contexto de metodologia de desenvolvimento, é uma técnica de aperfeiçoamento e entrega 

incremental de componentes de um produto ou processo. 
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framework
13

 que fornece práticas já testadas pela indústria para entrega e implementação de 

sofwares e sistemas e para gerenciamento de projetos efetivo. É um de vários processos 

contidos na Biblioteca de Processos Unificados, que oferece um guia de melhores práticas 

adaptáveis às suas necessidades de desenvolvimento ou do projeto. 

Amber (2005) afirma que a metodologia é composta por quatro fases de 

desenvolvimento no clico de vida de software, sustentadas por nove disciplinas que seguem 

seis melhores práticas da indústria de software. Os conceitos do autor referentes às fases e 

disciplinas serão descritos os próximos tópicos. A figura 2
14

 apresenta graficamente a 

utilização do RUP com as suas nove disciplinas e quatro fases. 

 

Figura 2 – Representação gráfica da RUP 

1.3.1. Fases do ciclo de vida do desenvolvimento do software 

O RUP determina que o ciclo de vida de um projeto de software consiste em 

quatro fases. Estas permitem que o processo seja apresentado em alto nível, de forma similar 

ao desenvolvimento em cascata, porém, em essência, a metodologia é baseada em iterações 

dos processos contidos nas suas quatro fases, sendo que cada uma delas possui objetivos 

próprios e marcos. 
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 Estrutura conceitual básica adaptável utilizada para solucionar problemas complexos. 
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 Figura retirada da página: http://www.wittmannclan.de/ 
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1.3.1.1 Fase de concepção 

O objetivo principal dessa fase é a definição adequada do escopo do sistema, 

validando custos iniciais e orçamento. Nesta fase, são discutidos o contexto do negócio, 

fatores de sucesso e previsão financeira. Em complemento às características negociais, um 

plano de projeto inicial é desenvolvido, com requisitos, limitações, atributos-chave e 

principais riscos. 

1.3.1.2 Fase de elaboração 

Durante a fase de elaboração, os requisitos são analisados de forma mais completa 

em paralelo à definição da arquitetura do sistema. Esses requisitos são suficientemente 

detalhados para tornarem possível um entendimento maior dos riscos que servirão de base 

para um planejamento subseqüente. Nesta fase, o planejamento começa a tomar forma. 

1.3.1.3 Fase de construção 

O objetivo principal dessa fase é a construção do software ou sistema, a ênfase 

passa a ser na priorização dos requisitos (e em completar suas especificações), sua análise, 

satisfação deles e na escrita e teste do código. Se necessário, entregas precoces do sistema 

podem ser feitas internamente ou externamente com o objetivo de obter a retroalimentação do 

usuário. 

1.3.1.4 Fase de transição 

A fase de transição foca na entrega do sistema ao cliente. Nesta fase são realizados 

testes tanto pela equipe de desenvolvimento como pelo usuário final e retrabalho ou pequenos 

ajustes são realizados de acordo com a necessidade. Também é feito treinamento e é dado 

suporte técnico ao usuário. 

1.3.2. Disciplinas 

A RUP é composta por nove disciplinas que, em essência, representam um 

agrupamento lógico de atividades que ocorrem durante o ciclo de vida do projeto de 

desenvolvimento de software. 

1.3.2.1 Disciplina de modelagem do negócio 

As organizações estão cada vez mais dependentes de sistemas informatizados, 

tornando mandatório aos engenheiros de sistema saber como as aplicações desenvolvidas por 

eles se encaixam nas empresas. Essas investem em tecnologia da informação e comunicação 
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quando conseguem visualizar valor e vantagem competitiva agregadas pelos softwares. O 

objetivo da modelagem de negócio é estabelecer primeiro um canal de comunicação entre o 

engenheiro de negócios e o engenheiro de software, para que o segundo possa construir o 

software entendendo a estrutura, os problemas e a dinâmica da organização do cliente. 

1.3.2.2 Disciplina de requisitos 

Esta disciplina auxilia a elicitação das demandas dos clientes, facilitando a 

transformação das mesmas em um agrupamento de requisitos, sob os quais o escopo do 

sistema será trabalhado para que consiga atender as condições acordadas. 

1.3.2.3 Disciplina de análise e design 

O objetivo é analisar os requisitos do sistema e desenvolver um modelo de design. 

Este modelo serve como um projeto de como o código-fonte será escrito e estruturado, 

levando em consideração as limitações e os requisitos iniciais do sistema que está sendo 

construído. 

1.3.2.4 Disciplina de implementação 

Esta disciplina tem como objetivo transformar o modelo de design em código 

executável através da escrita do código-fonte, implementação de componentes, testes básicos 

e integração do código no sistema. 

1.3.2.5 Disciplina de testes 

Foi integrada ao RUP com o intuito de realizar avaliações do software para 

incrementar a qualidade do mesmo, através de busca de defeitos, validação do sistema e 

verificação dos objetivos do produto no tocante aos requisitos. 

1.3.2.6 Disciplina de entrega 

O seu propósito é entregar o produto de forma bem-sucedida ao cliente. Inclui 

diversas atividades como o lançamento externo do software, distribuição, instalação, suporte e 

treinamento do usuário-final. 

1.3.2.7 Disciplina de gerenciamento de ajustes e mudanças 

Gerencia o acesso aos produtos do projeto com o controle das versões do software, 

planejando o controle dos possíveis ajustes, gerenciando pedidos de mudanças, monitorando e 

relatando a posição das alterações, mudando e entregando itens de configuração. 
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1.3.2.8 Disciplina de gerenciamento de projetos 

Tem o intuito de direcionar as atividades desempenhadas no projeto. Isto inclui, 

gerenciar riscos, direcionar pessoas (designar tarefas, controle das atividades, etc.), lidar com 

pessoas e sistemas fora do escopo do projeto, para que o mesmo seja entregue de acordo com 

o calendário e orçamento estabelecidos. 

1.3.2.8 Disciplina ambiental 

Foca nas atividades necessárias para configurar os processos utilizados durante o 

projeto. Descreve as tarefas que são requeridas e desenvolve as linhas de trabalho que serão 

seguidas para dar suporte ao projeto, com o propósito de prover um ambiente de trabalho 

adequado, com a disponibilização dos processos e ferramentas necessários à conclusão do 

sistema. 

1.3.3. Melhores Práticas 

Kroll e Royce (2005) descrevem seis melhores práticas (idéias já utilizadas pela 

indústria), que servem como referência no desenvolvimento de software e têm o intuito de 

minimizar falhas e incrementar a produtividade quando seguidas. As práticas são apresentadas 

na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Melhores práticas utilizadas no RUP 

Adaptação do 

Processo 

Esta prática enfatiza a necessidade de se escolher o processo correto de acordo com o 

trabalho a ser desempenhado, cada projeto é diferente do outro em vários aspectos e 

somente um processo não é adequado a todos os projetos. 

Equilíbrio das 

prioridades 

concorrentes dos 

stakeholders 

Tipicamente, existem vários stakeholders (usuários-finais, desenvolvedores, gerentes de 

projeto, gerentes do negócio, clientes externos, etc.) em cada projeto e eles têm diferentes 

prioridades e necessidades. Esta prática recomenda que os stakeholders participem 

ativamente da construção do software para que haja uma melhor adequação dos objetivos às 

necessidades dos mesmos. 

Colaboração 

entre equipes 

Esta prática recomenda que os desenvolvedores busquem incrementar o seu conhecimento 

através de comunicação e colaboração com seus colegas de trabalho. Para tanto, algumas 

ferramentas podem ser utilizadas como colocar os times em um mesmo ambiente ou 

promover compartilhamento de trabalho entre equipes diferentes. 

Demonstração de 

valor 

iterativamente 

Entregas mais freqüentes, com o intuito de minimizar o tempo da retroalimentação, são 

propiciadas pela organização do projeto em iterações, onde o desenvolvimento do software 

ocorre em pequenas partes. 

Elevação do nível 

de abstração 

A prática prega a minimização da complexidade do software através de técnicas como o 

reuso de processos ou ferramentas já existentes, foco na arquitetura do sistema e uso de 

linguagem padronizada. 

Foco contínuo na 

qualidade 

A prática institui que toda a equipe é responsável pela qualidade do software e não apenas a 

equipe de teste. A prática reforça a disciplina de teste, onde é colocado que o teste e 

validação devem ser feitos durante todo o desenvolvimento do software. 
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1.3.4. Considerações sobre o RUP 

No RUP, casos de uso e documentação são fundamentais e utilizados com 

freqüência por todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do software. Esse 

aspecto favorece a comunicação interdisciplinar entre os desenvolvedores e torna o processo 

iterativo e focado no objetivo por forçar todo o grupo a colaborar na criação da 

documentação. 

Essa característica favorece o conhecimento do projeto e seu estado atual por todos 

os envolvidos no mesmo. Saber em qual estado o desenvolvimento se encontra permite ao 

programador fazer ajustes e sugestões no projeto quando necessário. 

Apesar de ter a prerrogativa de desenvolvimento incremental, a velocidade com a 

qual a mesma acontece não é tão grande quanto à de uma metodologia ágil, pois o foco na 

documentação colaborativa compromete o tempo de entrega de valor iterativamente. 

O RUP é considerado por muitos programadores como um processo muito rígido e 

estruturado para ser aplicado adequadamente em projetos pequenos (com menos de seis 

pessoas) e precisa ser modificado de alguma forma para funcionar nesse ambiente. Kohrell e 

Wonch (2005) sugerem a adoção de uma abordagem mais ágil no momento em que o RUP 

estiver sendo utilizado nessas condições, já que o RUP não força necessariamente o uso de 

todas as disciplinas apresentadas na metodologia. 

Sumarizando: O RUP é apresentado como um método de desenvolvimento de 

software iterativo, com ênfase na colaboração dos desenvolvedores,  criação de documentação 

e casos de uso. Originalmente foi pensado para projetos de médio ou grande porte, mas 

também pode ser complementado para ser utilizado para projetos de tamanho menor com a 

adoção de algum método mais ágil. 

1.4. Metodologias Ágeis 

O termo metodologia ágil foi cunhado em 2001 com a publicação do manifesto 

ágil. Este manifesto surgiu como uma reação ao modelo tradicional (cascata) de 

desenvolvimento, que era considerado “pesado”, burocrático, lento e inconsistente com o 

trabalho dos desenvolvedores de software. O manifesto ágil institui
15

 (tradução nossa): nós 

estamos descobrindo melhores maneiras de construir software produzindo-os e ajudando 

outros a produzi-los. Por  este trabalho, viemos a valorizar: 

 Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas; 
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 Software funcional sobre documentação abrangente; 

 Colaboração do cliente sobre negociação de contrato; 

 Reposta à mudança sobre seguir um plano. 

Isto é, enquanto existe valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à 

esquerda. 

A tabela 3 sintetiza características de algumas metodologias ágeis. 

Tabela 3 – Características de algumas metodologias ágeis 

XP 

(Extreme 

Programming
16

) 

 10 a 12 programadores orientados a objeto; 

 Quatro valores; 

 Doze técnicas de desenvolvimento específicas; 

 Mínima quantidade de documentação arquivada; 

 Metodologia mais conhecida e adotada pelos desenvolvedores; 

 Freqüente comunicação entre o cliente e os desenvolvedores. 

Crystal 

 Família de metodologias customizáveis para times de desenvolvimento que variam 

em tamanho; 

 A escolha da metodologia depende do tamanho e importância do projeto; 

 Ênfase na comunicação “cara a cara”; 

 Inicia-se com um processo mínimo e cresce a partir dele quando for absolutamente 

necessário; 

 Ênfase no teste é tão forte que pelo menos uma pessoa terá essa função em cada 

projeto. 

Scrum 

 Metodologia de gerenciamento de projeto na qual práticas de desenvolvimento são 

definidas; 

 Ênfase na participação dos clientes nos projetos; 

 Prioridades baseadas em valor mercadológico; 

 Sprints
17

de quinze a trinta dias onde as prioridades não se alteram; 

 Reuniões diárias com os envolvidos no projeto; 

 Gráfico do tipo Burn Down
18

 para mostrar progresso. 

FDD 

(Feature Driven 

Development
19

) 

 Pode ser utilizado em times muito grandes; 

 Suporta vários times trabalhando em um mesmo projeto paralelamente; 

 Todos os aspectos do projeto são acompanhados por funcionalidade; 

 Práticas de desenvolvimento muito específicas; 

 Cinco sub-processos, cada um definido por critérios de entrada e saída; 

 Funcionalidades entregues em duas semanas. 

                                                 
16

 Programação Extrema 
17

 “Corrida”, em inglês. Palavra típica da metodologia Scrum que se refere a um período de tempo onde ocorre o 

desenvolvimento de tarefas pré-estabelecidas. 
18

 Gráfico que demonstra o trabalho ainda a ser realizado durante um Sprint. O gráfico é atualizado diariamente e 

é mostrado durante as reuniões diárias do Scrum. 
19

 Desenvolvimento guiado por funcionalidades. 
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As metodologias ágeis podem ser consideradas adaptativas, pois focam na rápida 

adaptação às mudanças. Quando as necessidades de um projeto se alteram, as pessoas que 

estão envolvidas no mesmo mudam de abordagem com certa facilidade. O time que adota um 

método adaptativo tem dificuldades em descrever exatamente o que acontecerá no futuro pois 

o foco está na adaptação às mudanças, que são consideradas comuns. Quanto mais distante a 

data, mais vaga a explicação sobre o que acontecerá pela falta de foco em planejamento. 

De uma maneira geral, as metodologias ágeis têm um foco menor na produção de 

documentação e são voltadas a um ciclo de desenvolvimento curto em grupos de trabalho com 

poucos componentes (relativamente) que interagem intensamente. Nessas condições, é como 

se o próprio produto se tornasse a documentação. 

Por não explicitarem fases específicas de criação de casos de uso, documentação 

formal de design ou casos de teste, as metodologias ágeis podem ser consideradas mais 

iterativas que o RUP, por exemplo. 

Coffin e Lane (2007) afirmam que as metodologias ágeis mais comumente 

adotadas pelos desenvolvedores de software são Scrum e XP, apresentadas a seguir. 

1.4.1. Scrum 

Originalmente, Scrum é a palavra que identifica um passe específico no jogo 

Rugby. Esse passe implica na estratégia de levar o time inteiro (como um só bloco) para o 

campo adversário, passando a bola entre os componentes do time. 

Schwaber (2004) define Scrum como uma metodologia ágil para times pequenos, 

multidisciplinares, que trabalham de maneira intensiva e interdependente. Scrum requer uma 

equipe bem treinada, flexível, especializada, capaz de auto-gestão, boa comunicação e de 

tomar decisões, focando no trabalho em conjunto a fim de atingir objetivos em comum. 

Schwaber (2004) considera que a metodologia tradicional requer um ambiente 

externo e projeto controlados, sem muita complexidade, e que o nível de sucesso dos projetos 

que utilizam a abordagem tradicional é inversamente proporcional à incerteza do ambiente. 

A figura 3, de autoria de Schwaber, demonstra a assertiva em um gráfico. 
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Figura 3 – Risco do projeto com relação à complexidade do ambiente/projeto (Schwaber (2004)). 

 

1.4.1.1 Atores do Scrum 

Scrum é um processo que contém uma série de práticas seguidas por pessoas com 

papéis predefinidos. Beedle (2004) descreve os papéis desempenhados pelos atores: 

 

 Scrum Master
20

, principal facilitador responsável pelo andamento dos 

processos. O seu trabalho mais importante é minimizar possíveis 

impedimentos que possam afetar a habilidade dos desenvolvedores de 

atingir os objetivos definidos. O Scrum Master não é o líder da equipe (a 

equipe é auto-organizada e auto-gerenciada). Ele simplesmente protege o 

time de eventuais distrações, mantendo-o focado nas atividades que devem 

desempenhar; 

 

 Product Owner
21

, que representa os clientes. Ele se certifica de que a 

energia da equipe de desenvolvimento está sendo empregada nos pontos 

certos na perspectiva mercadológica. Ele é também responsável por 

                                                 
20

 Mestre do Scrum. 
21

 Dono do produto. 
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apontar as tarefas que devem ser trabalhadas e priorizá-las, facilitando a 

criação do product backlog
22

; 

 

 Equipe de desenvolvimento: grupo interfuncional que realiza análises, 

design, implementação, testes, etc.; 

 

 Stakeholders: são os clientes, usuários, ou qualquer parte interessada. 

Através da vontade deles o projeto é iniciado e para eles o mesmo é 

concluído. Eles participam do desenvolvimento do projeto opinando sobre 

o mesmo em reuniões freqüentes com os desenvolvedores. 

1.4.1.2 Ferramentas utilizadas no Scrum 

O Scrum utiliza ferramentas que auxiliam no desenvolvimento do projeto. 

Algumas dessas ferramentas estão aqui descritas, de acordo com o trabalho desenvolvido por 

Beedle (2004): 

 

 Product Backlog: documento utilizado durante todo o projeto que contém 

uma descrição de todos os requisitos do projeto, priorizados por valor 

mercadológico. É a referência que contém exatamente o que será feito, 

com atividades definidas pelo Product Owner; 

 

 Sprint Backlog: O documento contém informações sobre como a equipe 

implementará as funcionalidades do próximo sprint. Essas funcionalidades 

são divididas em tarefas detalhadas, fáceis de serem compreendidas. Essas 

tarefas são escolhidas pelos desenvolvedores de acordo com a prioridade 

da mesma e especialidade da pessoa. É comum o uso de um quadro para 

demonstrar o atual estado das atividades, tal como visto na figura 4
23

. 

 

                                                 
22

 Do inglês: reserva do produto 
23

 Figura retirada do site http://www.mountaingoatsoftware.com/. 
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Figura 4 – Quadro de tarefas do Scrum 

 

 Gráfico Burndown: gráfico atualizado diariamente, posto em lugar visível 

para todos, que demonstra de maneira simples o trabalho que ainda falta 

ser concluído no sprint backlog, facilitando a visualização do progresso 

pela equipe. O mesmo é exemplificado na figura 5
24

; 

 

                                                 
24

 Figura retirada do site http://www.wikipedia.org 
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Figura 5 – Exemplo de gráfico Burndown 

1.4.1.3 Reuniões do Scrum 

Existe uma ênfase muito grande na promoção da comunicação na metodologia 

Scrum. Algumas técnicas utilizadas são a concentração física de diversas pessoas em um 

mesmo local, por exemplo. Principalmente, a comunicação ocorre por meio de reuniões 

específicas, como descritas por Schwaber (2004): 

 

 Scrum diário ou reunião em pé: reuniões diárias que têm o objetivo de 

nivelar o andamento das atividades do sprint. As reuniões normalmente 

têm a duração de 15 minutos e algumas perguntas são feitas aos 

desenvolvedores: “O que você fez desde ontem?”; “O que você planeja 

fazer hoje?”; “Você tem algum problema que esteja impactando no 

término do seu trabalho?”. É tarefa do Scrum Master minimizar os 

problemas que possam estar afetando o grupo; 

 

 Scrum dos Scrums: Ocorre diariamente normalmente ao fim do dia e 

possibilita a discussão/integração entre diversos times (um integrante de 

cada time participa da reunião). Outras perguntas devem ser feitas, nos 

moldes do Scrum diário: “O que seu time fez desde que nos encontramos 

pela última vez?”; “O que o seu time vai fazer antes de nos encontrarmos 
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novamente?”; “Alguma coisa está tornando o seu time mais lento?”; 

“Você vai transferir alguma responsabilidade a algum outro time?”; 

 

 Reunião de planejamento de sprint: acontece no início de cada sprint 

para selecionar as atividades que serão feitas e preparar o sprint backlog 

com o time inteiro, detalhando quanto tempo será necessário para terminar 

cada trabalho. Essa reunião tem um limite de tempo de oito horas; 

 

 Reunião de revisão de sprint: ocorre no final de cada ciclo de sprint para 

analisar o que foi terminado e o que não foi com a presença dos 

stakeholders, onde uma demonstração de uma parte funcional do produto é 

feita. Trabalhos incompletos não são demonstrados e as reuniões têm um 

limite de quatro horas; 

 

 Retrospectiva do sprint: também é realizada ao final de cada ciclo de 

sprint e serve para que todos os membros da equipe reflitam sobre o sprint 

anterior na tentativa de melhorar o processo. Duas perguntas são feitas 

nessa reunião (com duração de três horas): “O que correu bem durante o 

sprint?”; “O que pode ser melhorado para o próximo?”. 

 

1.4.1.4 Scrum 

O desenvolvimento com Scrum ocorre a partir de Sprints, que normalmente duram 

de quinze a trinta dias (a duração é decidida pela equipe). Durante os Sprints, a equipe cria 

produtos que podem potencialmente ser entregues ao cliente. A gama de funcionalidades do 

software implementadas durante o sprint deriva do product backlog, que é uma série de 

requisitos do trabalho que ainda falta ser realizado. Essas atividades são definidas por 

prioridade. Os itens do backlog que serão priorizados nos sprints são determinados durante 

“reuniões de planejamento de sprint”. Durante estas reuniões, o Product Owner informa à 

equipe quais as atividades do product backlog que ele quer que sejam entregues primeiro e 

então o time discute qual a quantidade desses itens que eles podem se comprometer a 

completar durante o sprint, criando o sprint backlog. Enquanto o mesmo está acontecendo, 

não é permitida a ninguém qualquer alteração no sprint backlog, significando que os 

requisitos estão estáticos até o início próximo. Após o término de um desses ciclos, a equipe 

demonstra o uso do software. 
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O processo é demonstrado simplificadamente no gráfico da figura 6
25

. 

 

 

Figura 6 – Ciclo do Scrum 

 

Scrum permite a criação de equipes auto-organizadas, encorajando a concentração 

física de todos os membros e a comunicação verbal entre todos os componentes de diversas 

especialidades que estão envolvidas no desenvolvimento do projeto. 

Um princípio importante do Scrum é o reconhecimento de que os clientes podem 

mudar de idéia sobre o que querem ou precisam e que essas alterações imprevistas não podem 

ser facilmente tratadas em uma metodologia preditiva. Sendo assim, o Scrum adota uma 

abordagem empírica, focando na maximização da habilidade da equipe desenvolver respostas 

rápidas a requisitos emergentes. 

1.4.2. XP 

XP é uma metodologia ágil que intenciona melhorar a qualidade do software 

através de respostas rápidas a mudanças de requisitos dos clientes. Ela defende entregas 

freqüentes de funcionalidades em pequenos ciclos de desenvolvimento, objetivando eficiência 

através da criação de pontos de controle, onde novos requisitos podem ser adotados. 

A XP apresenta uma série de princípios, atividades, valores e, especificamente, 

doze práticas que devem ser seguidas por quem está aplicando a metodologia de programação 

extrema. Esses elementos serão descritos aqui a partir das idéias de Beck (2004). 

                                                 
25

 Figura retirada do site http://www.mountaingoatsoftware.com/. 
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1.4.2.1 Valores 

A XP reconhece cinco valores básicos que dão sustentação à metodologia: 

comunicação, simplicidade, realimentação, coragem e respeito. Esses valores serão descritos a 

seguir: 

 Comunicação: A construção de um software requer comunicação entre os 

desenvolvedores e entre os stakeholders para definição de requisitos. Nas 

metodologias tradicionais isso é consumado através de documentação. A 

XP promove a disseminação rápida de informações entre os membros do 

projeto e clientes, favorecendo simplicidade, colaboração entre usuários e 

programadores, comunicação verbal freqüente e realimentação; 

 

 Iniciar de maneira simples: XP encoraja começar com a solução mais 

simples. Funcionalidade extra pode ser adicionada durante o ciclo de 

desenvolvimento. A diferença principal entre essa abordagem e outras 

mais convencionais é o foco nas necessidades principais, no que é mais 

urgente, ou invés da preocupação com características que só vão precisar 

ser implementadas em outro momento. A simplicidade é benéfica também 

para a comunicação. Um código mais simples é mais fácil de ser discutido 

e compreendido; 

 

 Realimentação: são três as dimensões de realimentação da XP: 

realimentação do sistema: fazendo testes periódicos no sistema, os 

desenvolvedores obtêm realimentação direta sobre o estado atual do 

software depois de empreenderem mudanças; realimentação do cliente: 

testes de funcionalidade são feitos pelos clientes e programadores 

periodicamente sobre a situação do software; realimentação do time de 

desenvolvedores: quando os clientes demandam novas funcionalidades, 

os programadores estimam diretamente para eles em quanto tempo a 

solicitação será atendida; 

 

 Coragem: várias práticas requerem coragem, como o desenvolvimento 

apenas de  funcionalidades que serão necessárias no momento. Coragem 

permite aos programadores alterarem o código do software com o intuito 

de melhorá-lo quando necessário. Outro exemplo de coragem é saber 
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quando descartar partes obsoletas do código, não importando o esforço 

empreendido para que o mesmo fosse escrito; 

 

 

 Respeito: Esse valor se manifesta de várias maneiras. Programadores que 

usam XP respeitam uns aos outros simplesmente por não promoverem 

mudanças no código que quebrem a compilação; os membros do time 

também inspiram respeito ao focarem na qualidade do código através da 

reescrita do mesmo para melhorá-lo. A própria adoção de todos os outros 

valores gera respeito. 

1.4.2.2 Princípios 

São três os princípios que formam a base da XP. Os mesmos baseados nos valores 

e se designam a fomentar a tomada de decisões num projeto de desenvolvimento de sistema. 

Os três princípios tendem a ser mais tangíveis que os valores e mais facilmente aplicados na 

prática. 

 Retorno da informação: XP demanda que a realimentação aconteça com 

freqüência, expressando que o tempo entre a ação e a sua resposta é 

fundamental para aprendizagem e adoção de mudanças. Ao contrário de 

metodologias tradicionais, o contato com o cliente é comum, favorecendo o 

seu conhecimento sobre o sistema, onde o mesmo é capaz de dar respostas 

sobre o software e direcionar o desenvolvimento do mesmo; 

 

 Supor simplicidade: assumir que todo problema tem uma solução 

extremamente simples; 

 

 Abraçar mudanças: este princípio fomenta que se trabalhe na adoção 

mudanças e não contra elas. Se os requisitos forem alterados, os 

desenvolvedores devem aceitar as mudanças e não rejeitá-las. 

1.4.2.3 Práticas 

A metodologia XP detalha doze práticas agrupadas em quatro áreas que devem ser 

seguidas no desenvolvimento de projetos de software. As práticas são derivadas da 

Engenharia de Software. Elas estão detalhadas na tabela 4. 
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Tabela 4 – Detalhamento das doze práticas da Programação Extrema 

Área Prática Detalhamento 

Realimentação em 

escala ideal 

Programação em 

pares 

Programação realizada por duas pessoas em uma mesma 

estação de trabalho. Enquanto um escreve o código, o outro 

revisa o código continuamente. 

Jogo do planejamento 
Principal processo de planejamento da XP. A reunião ocorre 

uma vez por iteração. Geralmente uma vez por semana. 

Desenvolvimento 

baseado em teste 

Testes unitários são testes automatizados que verificam a 

funcionalidade de partes d código. Na XP, os testes unitários 

são elaborados antes mesmo da escrita do código para 

estimular o programador a pensar em condições onde o seu 

código pode falhar. 

Envolvimento de 

todos 

Na XP, o cliente não é aquele que simplesmente paga a conta, 

mas quem realmente vai usar o sistema. 

Processo contínuo 

Integração contínua 

Diferentes programadores podem ter diferentes partes do 

código escritas por eles mesmos. Essas partes devem ser 

continuamente integradas ao sistema para evitar atrasos. 

Refatoração 
XP doutrina que o código deve ser melhorado sempre que 

possível, tornando-o mais simples. 

Entregas pequenas 

Entrega de uma pequena parte do software que funciona de 

forma independente do que será construído no futuro. Essa 

entrega de software funcional ajuda o cliente a ganhar 

confiança no projeto. 

Entendimento 

compartilhado 

Padrão do código 

Uma série predeterminada de regras que o time de 

desenvolvimento acorda em seguir durante a escrita do código 

no projeto, formando um padrão. 

Posse coletiva do 

código 

Todos são responsáveis por todo o código e todos podem alterá-

lo, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil. Se 

alguma parte do software não está funcionando como deveria, 

qualquer pessoa pode corrigir o erro. 

Design simples 
Tentativa de escrever o código da maneira mais simples 

possível. 

Metáfora do sistema 
Relatos sobre o funcionamento sistema dados por todos os 

envolvidos no projeto. 

Bem-estar do 

programador 
Ritmo sustentável 

Parte do princípio de que o programador realiza melhor seu 

trabalho se estiver descansado. A XP recomenda 40 horas de 

trabalho semanais. Sempre que houver necessidade de horas-

extras, na semana posterior ao ocorrido, não pode haver 

novamente trabalho fora do expediente normal. 

 

O marco teórico discutido neste capítulo enfatizou conceitos, características e 

justificativas sobre assuntos trabalhados por autores que consideramos relevantes para tomar 

como base de sustentação à nossa pesquisa sobre metodologias de produção de software e 

advergames. 
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2. PECULIARIDADES DA FABRICAÇÃO DE JOGOS 

DIGITAIS 

 

A construção de um jogo é suficientemente diferente da construção de um 

software para tornar essa pergunta relevante: a construção de um jogo digital é um processo 

artístico ou  segue os preceitos da engenharia de software, isto é: o jogo é arte ou é software?  

Ebert (2010) é contrário ao argumento de que jogos são obras artísticas ou que até 

mesmo algum dia possam vir a ser considerados como tal. Ele defende sua idéia no artigo 

Video games can never be art onde escreve que arte é uma experiência contemplativa, 

devendo ser experimentada e não interativa. No entanto, seu principal argumento é que os 

jogos exigem que o usuário “vença” algum desafio regulado por regras. Para Ebert, havendo 

exemplos onde não existem essas regras ou pontos (sem a necessidade do usuário vencer 

algum desafio), o tipo de experiência simplesmente não pode ser mais considerado como um 

jogo, se tornando apenas uma representação de alguma estória, dança, peça, filme, etc. Na 

arte, ninguém “vence”. Ela só pode ser experimentada. 

LaBossiere (2010) contra-argumenta. Para ele, jogos já podem ser vistos como 

peças artísticas e, boa parte da discussão sobre o assunto reside na dificuldade de conceituar 

arte, que não possui uma definição aceita universalmente. Assim sendo, ele dá sustentação à 

sua afirmação através da apresentação de uma analogia. Video games têm componentes 

similares à formas de arte claramente já consolidadas. Possuem imagens, que podem ser 

comparadas a pinturas, desenhos ou filmes, possuem músicas e também possuem estórias e 

narrativas que podem ser comparadas a um romance, por exemplo. 

Sendo assim, se a mídia possui componentes artísticos, então a combinação 

coerente dessas partes, formando um todo, deve ser considerada também arte. 

O autor ainda apresenta argumento em resposta direta à afirmação de que a arte 

deve ser exclusivamente contemplativa e não interativa ao escrever sobre algumas peças 

teatrais (ou shows de comédia (do tipo stand-up)) onde os artistas interagem com a platéia e 

não inviabilizam seus trabalhos como arte. 

De qualquer maneira, mesmo que algumas pessoas não considerem o jogo acabada 

(o todo) como uma obra de arte, um video game, inegavelmente, possui elementos que devem 

ser criados por artistas.  

O aspecto artístico apresenta algumas conseqüências, com as quais os 

desenvolvedores  de jogos digitais precisam estar familiarizados e que, normalmente, não é 

um aspecto relevante para um produtor de software. Como atestam Alves e Albuquerque 
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(2007), o fabricante de jogos tem que ter em mente que a sincronização dos aspectos artísticos 

com os aspectos técnicos é fundamental e exige o gerenciamento de equipes 

multidisciplinares. 

Ainda desdobrando o aspecto artístico, podemos considerar que o jogo digital tem 

mais conteúdo do que um software, pois exige esforço para desenvolvimento de imagens, 

sons, músicas, roteiros, modelagem de personagens, entre outros fatores. 

Pela própria natureza dos jogos, também podemos concluir que os mesmos, 

tradicionalmente, exigem um alto desempenho das plataformas onde estão sendo executados, 

uma vez que toda a apresentação de um ambiente virtual precisa acontecer em tempo real. E 

esses ambientes têm muitas vezes o objetivo de mimetizar a realidade, sendo cada vez mais 

complexos, para causar a imersão do jogador, exigindo esforço para otimização do código do 

jogo e implicando também numa exigência maior do mesmo em termos de usabilidade. O 

jogo precisa seduzir o usuário provendo uma experiência agradável. Na maior parte das vezes, 

um software é construído para solucionar algum problema. 

Os requisitos dos jogos também são alterados com uma freqüência maior. Olsson e 

Norneby (2009) discorrem sobre o assunto e afirmam que o aspecto “achar diversão” de um 

jogo é muito difícil de ser desenvolvido em um pedaço de papel, com um planejamento. 

Simplesmente é necessário um jogo funcionando para que se consiga avaliar esse aspecto e 

refinar os requisitos. 

2.6. Advergames 

Os advergames fazem parte da gama de ações publicitárias para internet. Essas 

ações, de acordo com Langer (2009), têm uma projeção de crescimento em investimentos no 

ano de 2009 de 30% em relação ao ano de 2008. 

Chen e Ringel (2001, p. 94) explicam que advergames “são jogos em ambientes 

virtuais criados por meios digitais onde existe uma mensagem publicitária imersa nesse 

ambiente de interações”. Sendo assim, o principal propósito desse tipo de jogo é a 

incorporação de uma mensagem publicitária a ser transmitida ao jogador. 
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Figura 7 – Advergame da Coca-Cola
©
 que faz parte da campanha veiculada nos Estados Unidos intitulada 

Impossible Made Possible para o refrigerante Coca-Cola Zero
©

. 

 

A produção desses jogos tem similaridades com a produção de jogos comerciais 

convencionais (com a função única de entreter). Porém existem alguns elementos chaves que 

são inerentes à fabricação dos advergames, que diferencia sua construção da dos demais jogos 

de entretenimento. A IGDA
26

 (2006) descreve essas características específicas, apresentadas 

na tabela 5. 
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 International Game Developers Association – Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos 
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Tabela 5 – Especificidades que precisam ser levadas em consideração no desenvolvimento de 

advergames. 

Mensagem da marca 

Posicionamento da marca é o aspecto mais importante de um advergame 

para o cliente final. O desenvolvedor precisa descobrir tão cedo quanto 

possível qual o tema escolhido e a mensagem será construída de acordo 

com as especificidades do mesmo. Geralmente, o jogo fará parte de uma 

campanha que envolverá incorporação de banners27, uso de TV, 

publicidade impressa, entre outros. Manter o jogo focado na mensagem é 

a chave para o sucesso na perspectiva do cliente. Para tanto, a 

comunicação freqüente entre os desenvolvedores e stakeholders é 

fundamental e alterações nos jogos podem ser feitas em decorrência do 

que for discutido. 

Cronograma 

O cronograma é freqüentemente um dos maiores problemas que afetam os 

desenvolvedores de advergames. Os jogos geralmente fazem parte de 

uma campanha maior, que incorpora outras mídias. Como resultado, os 

prazos são curtos e, na maior parte das vezes, não podem ser estendidos. 

No mundo publicitário, o desenvolvimento entre dois e três meses já é 

considerado longo. Isso deve ser levado em consideração, pois o escopo 

do jogo é geralmente mais limitado pelo tempo do que pelo orçamento. 

Objetivos da campanha 

Na criação de um advergame é importante considerar os objetivos da 

campanha. Enquanto os jogos convencionais almejam receita através da 

venda, os advergames se enquadram aos orçamentos dos departamentos 

de Marketing e não precisam focar em receita. Porém, eles precisam 

atingir outros objetivos, possivelmente mais difíceis, como 

reconhecimento de marca e consideração de compra de um produto pelo 

consumidor. 

Orçamento atrelado a 

uma campanha de 

Marketing 

Normalmente o orçamento que é disponibilizado pelas agências de 

publicidade para fabricação de um advergame já está definido antes 

mesmo da fase conceitual do jogo, pois faz parte do valor definido de uma 

campanha inteira. 

 

A construção de advergames compartilha com os jogos digitais comerciais a maior 

parte das peculiaridades apresentadas no ponto 2.6, tais como: a ênfase na arte, gerenciamento 

de times multidisciplinares, sincronização entre os interesses das áreas artísticas e técnicas, 

inviabilidade de casos de uso, maior destaque da usabilidade, mais conteúdo que o software 

comum e requisitos mais frouxos. A esses são acrescentadas as quatro características descritas 

na tabela 5. 

2.7 Metodologias de Desenvolvimento Aplicadas à Fabricação de 

Advergames. 

Apesar da produção de jogos digitais diferir da fabricação de um software típico 

por conta dos seus elementos artísticos e outras peculiaridades, ainda assim, a metodologia 

adotada com mais freqüência entre os produtores é em cascata, criada especificamente para 

                                                 
27

 Propaganda exibida em páginas da internet. Geralmente retângulos na parte superior ou inferior das páginas, 

mas podem aparecer também outros formatos. 
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gerenciar construção de software típico. McGuire (2006) confirma a assertiva quando diz que 

a maioria dos livros sobre desenvolvimento de jogos contém muito pouco sobre 

metodologias. Eles assumem que a vasta maioria dos produtores usa exatamente a mesma 

abordagem: o método conhecido como cascata. 

A metodologia é simplesmente trazida da Engenharia de Software e, apesar de 

alguns produtores fazerem algumas adaptações, os seus princípios básicos são utilizados sem 

levar em consideração as nuances específicas inerentes à indústria de jogos. 

A falta de maturidade da própria indústria e ausência de uma metodologia 

específica voltada para o gerenciamento do processo de fabricação, fez com que vários 

desenvolvedores viessem a testar diferentes abordagens, tendo a maioria dessas as 

metodologias ágeis como base. Segundo McGuire (2006), essas colocam grande ênfase em 

produzir demonstrações funcionais de um jogo quase imediatamente após o início de sua 

fabricação, priorizando recortes dos elementos mais críticos. 

Tendo em vista as peculiaridades dos advergames, consideramos que a 

metodologia mais adequada ao desenvolvimento dos mesmos deve contemplar os seguintes 

elementos: 

 

I. Deve ser flexível, adequando-se a ambientes onde a mudança é regra, não 

exceção; 

 

II. Deve ser adequada às atividades de times multidisciplinares, se ajustando 

às necessidades de profissionais de diversas especialidades; 

 

III. Deve promover a comunicação, facilitando a troca de informações 

internamente (entre os componentes da equipe de desenvolvimento) e 

externamente (entre a equipe e os stakeholders), para que as visões do que 

deve ser o advergame estejam integradas; 

 

IV. Deve entregar valor rapidamente, demonstrando o andamento do projeto ao 

cliente de forma direta e prática; 

 

V. Deve permitir a aplicação em uma equipe de desenvolvedores pequena. 

 

Considerando os requisitos, estamos propondo uma comparação entre algumas 

metodologias na tabela 6, com o intuito de definir a que tem maior aderência às 



 

 47 

especificidades da fabricação de advergames, de acordo com cada um dos cinco pontos 

descritos. 

Tabela 6 – Aderência das metodologias aos requisitos de produção de advergames. 

 
 

Flexibilidade 

Adequação à 

equipes 

multidisciplinares 

Promoção de 

comunicação 

constantes entre 

os stakeholders 

Entrega valor 

rapidamente e 

com freqüência 

Permite 

aplicação em 

uma equipe 

pequena 

Desenvolvimento 

em Cascata 
     

RUP      

XP      

Scrum      

 

De acordo com as conclusões sintéticas apresentadas na tabela 6 (construída por 

nós à partir do nosso estudo das metodologias, descritas neste trabalho), a metodologia Scrum 

apresenta maior aderência aos requisitos de produção de advergames considerados por nós, 

sendo esta a escolhida para ser analisada em um ambiente de desenvolvimento desses tipos de 

jogos digitais publicitários. 
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3. ESTUDO DA ADEQUAÇÃO DA SCRUM AO 

DESENVOLVIMENTO DE ADVERGAMES 

 

Neste capítulo, será descrita qual a abordagem metodológica escolhida para a 

obtenção dos resultados, tratando de assuntos relacionados à pesquisa propriamente dita, 

qualificando o método e discorrendo sobre a estratégia de coleta de dados e como se deu o uso 

das ferramentas utilizadas. 

Também iremos discorrer sobre os dados que foram analisados através da 

apresentação de resultados obtidos pela coleta de evidências na amostra selecionada e 

apresentaremos sugestões de complementações que podem ser aplicáveis à metodologia 

Scrum em um ambiente de produção de advergames. 

3.1.1 Pesquisa e método 

Para Bunge (1972), a pesquisa tem, primordialmente, a finalidade de acumulação e 

compreensão dos fatos. Partindo da assertiva, preliminarmente conduzimos um levantamento 

de dados bibliográfico e documental (realizados em bibliotecas físicas e virtuais e sites na 

internet) que auxiliaram na identificação e construção da problemática e questão básica que 

norteou a pesquisa, sendo elas, respectivamente: a descoberta de que não existe metodologia 

específica para produção de advergames e como a metodologia ágil Scrum poderia ser 

utilizada na fabricação desses tipos de jogos de forma eficiente e eficaz, contribuindo para o 

cumprimento de prazos acordados e para a entrega do produto de maneira a deixar o cliente 

satisfeito com sua qualidade. 

A partir da definição desse elemento, identificamos o nosso objeto de estudo 

através de conversas informais, que levaram à escolha do nosso objetivo principal, que indica 

verificar a adequação da metodologia ágil Scrum à produção de advergames, e propor ajustes 

se necessário. 

O método de pesquisa escolhido para a realização do texto foi o estudo de caso, 

que Yin (2009) cita como o estudo intensivo de um grupo, incidente, ou comunidade, 

enfatizando uma análise contextual detalhada de um número limitado de eventos ou condições 

e suas relações através de cinco passos, descritos por Soy (1997): 
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3.1.1.1 Determinar e definir as questões da pesquisa 

A primeira fase estabeleceu o foco da pesquisa através da formação de perguntas 

sobre a situação/problema a ser estudado e determinou o propósito pra o estudo, sendo objeto 

deste um programa, entidade, pessoa ou grupo de pessoas. 

Este estudo foi realizado com o auxílio de vários métodos de coleta que 

objetivaram  produzir evidências que puderam levar ao entendimento do caso e às respostas 

das perguntas da pesquisa. 

O estudo de caso objetiva responder à pergunta: a metodologia ágil Scrum poderia 

ser utilizada na fabricação de advergames de forma eficiente e eficaz? Para ajudar a atingir 

esse propósito foi conduzida uma revisão da literatura (em bibliotecas físicas e virtuais e em 

sites da internet) e teve o propósito de, também, identificar outras pesquisas relacionadas ao 

assunto. 

3.1.1.2 Selecionar o caso e determinar técnicas de análise e recolhimento de dados 

Nesta fase foi definida qual abordagem adotada para examinar opções de casos 

para serem estudados e quais instrumentos de coleta de dados seriam utilizados. 

A amostra não foi selecionada aleatoriamente nem probabilisticamente. Tivemos o 

cuidado de escolhê-las nos baseando na relevância que a empresa tem no mercado de 

desenvolvimento de advergames. Para tanto, através de pesquisa na internet, foi definido que 

a nossa amostra seria a empresa Jynx Playware, que realmente é referência na indústria, sendo 

reconhecida inclusive internacionalmente, fazendo trabalhos para organizações do porte da 

Coca-cola e Sadia. 

Utilizamos a entrevista como instrumento de coleta de dados sobre o uso da 

metodologia Scrum na prática. Segundo Haguette (1997:86), a entrevista é um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

A entrevista apresentou-se como um questionário semi-estruturado de 20 questões, 

combinando perguntas abertas e fechadas previamente definidas em um contexto muito 

semelhante ao informal, onde, no momento da aplicação, foi utilizado um gravador para 

posterior análise das respostas. 

Além da entrevista, fizemos uso da observação e análise in loco do processo de 

fabricação de advergames da Jynx Playware e revisamos alguns documentos utilizados pela 

empresa para esse fim. 
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3.1.1.3 Preparar para a coleta de dados 

Na preparação para coleta de dados houve um contato inicial com a diretoria da 

organização, onde foram realizadas 2 reuniões com o intuito de definir como e em quais 

momentos aconteceria a coleta de dados na empresa, além da explanação sobre a metodologia 

da pesquisa que seria adotada. 

Houve ainda uma apresentação para os demais funcionários da empresa sobre o 

que viria a ser a pesquisa e sobre quais seriam as possíveis conclusões obtidas através do 

estudo. 

Foi também assinado um contrato de confidencialidade pelas partes envolvidas, 

dizendo respeito às informações que a empresa considerou estratégicas e que não poderiam 

ser divulgadas neste trabalho. 

3.1.1.4 Coletar dados em campo 

A fase de obtenção de dados iniciou-se com a aplicação da entrevista dirigida por 

um questionário semi-estruturado com a intenção de obtenção de dados de natureza 

qualitativa. Minayo (1996) afirma que sua intenção é buscar percepções, trabalhando com 

significados, motivações, valores e crenças, buscando o entendimento sobre a natureza geral 

de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. Neste caso, a interpretação dos dados 

levou a idéias que derivaram em algumas sugestões e considerações sobre o uso da 

metodologia Scrum. 

Os sujeitos da pesquisa foram sete pessoas (duas com funções gerenciais e cinco 

funcionários com função técnica na empresa). 

Evidências foram coletadas através da observação in loco do processo de 

fabricação de um advergame, onde anotações sobre pontos considerados pertinentes foram 

realizadas. No total, foram realizadas 5 visitas à organização para fins de coleta de dados. 

Consideramos que a metodologia ágil Scrum poderia realmente contribuir com a 

eficiência e eficácia de uma organização que fabrica advergames analisando sua aderência a  

cinco pontos que consideramos serem requisitos específicos para fabricação dos jogos digitais 

publicitários: 

 

 Flexibilidade para adaptação a ambientes que exigem mudanças; 

 Adequação ao gerenciamento de times multidisciplinares; 

 Promoção da comunicação; 

 Entrega de valor rapidamente; 
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 Viabilidade de aplicação do método em equipes pequenas. 

 

Dessa maneira, para chegar às nossas conclusões, acreditamos que o cruzamento 

das respostas obtidas na entrevista, além da análise bibliográfica e documental sobre o assunto 

e da observação in loco contribuiu para tornar possível a validação do nosso questionamento 

básico. 

3.1.1.5 Analisar os dados 

Neste momento cruzaremos o que acreditamos serem os requisitos principais de 

uma metodologia que seja adequada à fabricação de advergames com as respostas obtidas nas 

entrevistas e com considerações sobre as observações realizadas nas visitas in loco. A 

intenção é identificar indícios de que método o estudado é adequado para atividade e se 

precisa ser adaptado de alguma forma. 

Quanto à flexibilidade da metodologia em ser trabalhada em um ambiente que 

requer mudanças constantes (que implica na identificação freqüente de possíveis problemas 

e/ou necessidade de ajustes no projeto), conseguimos testar a assertiva por meio das respostas 

às perguntas dos gráficos 1, 2 e 3, onde os entrevistados puderam se mostrar favoráveis (ou 

não) à característica da Scrum de identificação de problemas ou facilidade de detecção da 

necessidade de algum ajuste. 

 

 

Gráfico 1 – As “reuniões em pé” ocorriam diariamente?  Se a resposta for não, por quê? 
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Gráfico 2 – As “reuniões em pé” eram consideradas satisfatórias? Por quê? 

 

A resposta negativa foi justificada com a informação de que a freqüência das 

reuniões poderia atrapalhar o trabalho que estava sendo desenvolvido no momento, pela 

necessidade de se parar as atividades desempenhadas para participar delas. 

 

 
Gráfico 3 – Os membros da equipe tinham dificuldade em responder às perguntas básicas das “reuniões 

em pé” (o que fiz desde ontem?; O que estou planejando fazer até amanhã?; Existe algo me impedindo de 

atengir minha meta?)? 

 

A visão positiva do uso da metodologia no que diz respeito à adaptação dos 

projetos é corroborada por um entrevistado: a abordagem ágil é considerada satisfatória, pois 

as reuniões diárias tornam possível a identificação rápida de algum problema ou necessidade 
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de alteração em alguma parte do jogo. “Nós não precisávamos esperar uma semana inteira 

(até a conclusão do sprint) para ter um problema (ou alteração)  identificado e tratado”. 

Quanto ao uso da metodologia no gerenciamento de atividades de times 

multidisciplinares (artistas/programadores/gerentes com visão negocial): para um gerente de 

projetos, todas as práticas da Scrum são consideradas adequadas a toda a equipe. “No caso da 

Scrum, o planning, o review, o retrospect, o meeting diário... sempre foram utilizados por 

todos”. Scrum é uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos. Por definição, não 

contém práticas específicas ou recomendações de como se produzir algo. Foca em como 

gerenciar essa produção, assim sendo, pessoas com conhecimento e interesses diversos podem 

adotá-la sem maiores complicações, como constatamos através de visitas in loco à Jynx 

Playware. 

Conseguimos evidências que corroboram a afirmação anterior através da 

observação in loco. Acompanhamos profissionais com especialidades diversas (como, por 

exemplo, artistas gráficos, programadores, músicos...) exercendo suas atividades e em  

reuniões, onde nessas, identificamos que toda a equipe envolvida no projeto geralmente 

esteve presente e grande parte deles se manteve em pé em seu decorrer. As reuniões duram 

em torno de 10 minutos e, apesar de grande parte delas ter caráter informativo (onde os 

participantes relatam em que ponto do projeto estão trabalhando, o que pretendem fazer e 

apontam eventuais dificultadores), todos têm a oportunidade de opinar sobre o projeto. 

Especificamente, testemunhamos um exemplo onde vimos acatada a sugestão de um membro 

da equipe de desenvolvimento que lida com a parte sonora do jogo sobre qual deveria ser um 

dos efeitos sonoros de um jogo que estava sendo produzido naquele momento que ainda não 

havia sido criado um consenso sobre essa parte específica. O product backlog foi alterado no 

momento em que essa sugestão foi acatada. 

A impressão que tivemos é que existe uma atmosfera de cordial cooperação nessas 

reuniões e as pessoas envolvidas se sentem livres para opinar sobre diversos aspectos do 

andamento do projeto, inclusive oferecendo sugestões de possíveis soluções para problemas 

que não estão diretamente ligados à sua atividade naquele momento. 

Quanto à promoção da comunicação interna e externa (com os stakeholders): 

fizemos a análise desse ponto através das entrevistas (especificamente as contidas nos 

gráficos 1 (apresentado anteriormente), 4 e 5). 
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Gráfico 4 - Os backlogs de sprint eram desenvolvidos com uma parceria entre a equipe e o cliente? Se a 

resposta for não, por quê? 

 

De acordo com três entrevistados que responderam negativamente, algumas vezes 

os clientes não possuíam uma visão clara de como o produto final deveria ser entregue. Assim 

sendo, alguns clientes limitavam-se a acompanhar o andamento do projeto, sem opinar sobre 

possíveis alterações que poderiam constar no próximo backlogo de sprint. De qualquer 

maneira, a pergunta encontra sua relevância quando evidencia que realmente existe a 

promoção da comunicação entre os clientes externos e a equipe da Jynx. 

Gráfico 5 - O cliente acompanhou o projeto e deu feedbacks constantes durante o desenvolvimento do 

mesmo? Se a resposta for não, por quê? 
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Os vários tipos de reuniões e a freqüência com que as mesmas ocorrem contribuem 

para que as informações fluam entre os desenvolvedores de maneira rápida e eficaz. A 

comunicação com os stakeholders também é beneficiada por elas e, segundo um entrevistado, 

a intervenção do cliente no projeto é comum durante toda a duração do mesmo, sendo a 

freqüência do contato mantida para equiparar as visões dos interessados no produto. Tivemos 

a oportunidade de constatar em um meeting diário a efetivação de uma mudança no projeto 

motivada por sugestões do contratante. A freqüência das reuniões e a promoção dessa 

comunicação puderam ser evidenciadas nas visitas realizadas à Jynx Playware. 

A pergunta do gráfico 5 também nos auxiliou a ter uma imagem mais clara da 

metodologia quanto à entrega freqüente de valor ao cliente. Consideramos ser esta outra área 

da qual a empresa se beneficia com o uso da metodologia Scrum. Um dos entrevistados 

confirmou que a característica de entrega freqüente de valor, com o intuito de tornar possível 

uma melhor aderência do jogo desenvolvido aos objetivos do cliente, foi um dos principais 

fatores para a adoção da metodologia Scrum, tendo a mesma se mostrado eficiente nesse 

sentido. Pudemos constatar através de observação que alguns softwares foram entregues em 

um período de 15 dias desde o contato inicial com o cliente, com demonstrações de partes 

funcionais dos mesmos sendo realizadas antes da finalização dos jogos. 

Quanto à aplicação em times de desenvolvimento pequenos: a empresa estudada 

tem em torno de 40 funcionários trabalhando em múltiplos projetos, em equipes menores.  A 

metodologia é eficiente no que se diz respeito ao gerenciamento dessas pequenas equipes 

multidisciplinares. Uma evidência dessa eficiência no gerenciamento de equipes pequenas é 

observada no fato da Jynx ser o maior fabricante de jogos eletrônicos (de uma maneira geral) 

do país
28

. 

Na questão sobre os obstáculos eventualmente enfrentados no uso da metodologia, 

identificamos que o maior problema enfrentado quando se utiliza a Scrum não é relacionado 

ao método em si, mas ao comprometimento das pessoas. 

Após análise, consideramos o uso da metodologia adequado ao ambiente de 

desenvolvimento de advergames. Encontramos aderência da utilização aos pontos 

considerados relevantes por nós. 

O gerente de projetos da Jynx também recomenda fortemente o uso da 

metodologia quando diz que a adotou por ser “uma abordagem mais ágil de gerenciamento de 

projetos, que inclui os clientes [...] porque trabalhamos muito com agências (de publicidade) e 

                                                 
28

 Informação contida no link do jornal Diário de Pernambuco: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/07/04/economia5_1.asp 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/07/04/economia5_1.asp
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precisamos gerar [...] valor mais rapidamente para poder ir validando com eles e ela se 

mostrou eficiente nessa questão”. Porém reforça que a falta de comprometimento das pessoas 

quanto ao uso correto das suas práticas é o maior fator de insucesso de um projeto que a 

utiliza. 

 

3.2 Sugestões de Complementações que Podem ser Aplicáveis à Metodologia 

Scrum em um Ambiente de Produção de Advergames. 

A partir das informações coletadas na empresa estudada através do questionário da 

pesquisa, conversas informais, análise documental e observação in loco, entendemos que, 

apesar da  metodologia parecer ser adequada e contribuir para o sucesso de projetos de 

fabricação de advergames que a usem, é preciso que algumas características sejam levadas em 

consideração quando a Scrum seja adotada, assim sendo, fazemos as seguintes recomendações 

quanto ao seu uso: 

 

 A Scrum se mostrou adequada em suas características ao gerenciamento de 

projetos de fabricação de advergames no que diz respeito aos requisitos 

descritos por nós anteriormente. Porém, sozinha, é insuficiente para a 

atividade, afinal, se trata, em essência, de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos, não detalhando atividades típicas desses tipos 

de projeto relacionadas especificamente à programação ou 

desenvolvimento da parte artística, por exemplo. Sendo dessa forma, 

algumas técnicas e abordagens individuais e/ou pertencentes a outras 

metodologias, como XP (engenharia de software), Descrição de 

Personas
29

(arte) ou Caixa Morfológica
30

 (arte), entre outras, podem ser 

utilizadas para complementá-la e auxiliar no gerenciamento criativo das 

pessoas e no aspecto técnico da fabricação dos jogos. Assim sendo, a 

integração multidisciplinar é fortemente recomendada para o sucesso do 

uso da metodologia. Como evidenciado na nossa investigação, a mesma 

                                                 
29

 Descrição obtida na Wikipédia: Personas é uma ferramenta de usabilidade que utiliza pessoas fictícias para 

representar usuários de um site ou produto. Personas é utilizado em projetos centrados no cliente, definindo os 

objetivos e desejos dos reais usuários, orientando decisões como: a interface, a navegação, os recursos e demais 

elementos do projeto. 
30

 Técnica que consiste em combinar várias idéias, num determinado período de tempo, de forma criativa e 

consistente, a fim de decompor um conceito ou um problema nos seus elementos nucleares. Depois da obtenção 

dos atributos parte-se para a construção de uma matriz onde eles se posicionarão de forma a combinar as 

relações entre todas as partes. 
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tem entre os seus atributos principais flexibilidade suficiente para tornar 

essa junção de diversas técnicas um processo viável. 

 

Em relação ao desafio mencionado no ponto 3.1.1.5 sobre o comprometimento da 

equipe ao uso das técnicas da Scrum, fazemos também algumas sugestões que podem auxiliar 

na minimização do problema: 

 

 Entre as características da Scrum, está a necessidade de equipes auto-

gerenciáveis e especializadas. Apesar da existente promoção constante da 

comunicação entre os desenvolvedores, há a tendência realmente à 

independência e à auto-gestão. Sugerimos fortalecer o entendimento de 

uma visão compartilhada ao objetivo final, com o entendimento do papel 

da contribuição de todos no atingimento do mesmo. 

 A partir do esclarecimento do papel da contribuição de cada indivíduo na 

finalização do projeto, sugerimos fortalecer a idéia de que os membros da 

equipe têm sucesso ou falham juntos e não como indivíduos, uma vez que 

as decisões, objetivos e responsabilidades são compartilhados e a qualidade 

do produto final depende do trabalho realizado por todos independente de 

cargo ou função. 

 

Esses atributos não são resultado de um processo ou metodologia específica. As 

pessoas e a cultura organizacional favorecem o desenvolvimento das idéias sugeridas. O 

objetivo principal dos princípios da Scrum é estabelecer um framework para que organizações 

possam gerenciar equipes multidisciplinares de alto nível. Para se obter uma atitude favorável 

relacionada a uma metodologia específica, não existe um padrão ou norma a ser seguido que 

garanta sucesso na empreitada. Ajustes devem ser feitos levando em consideração a realidade 

de cada organização. 
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CONCLUSÃO 

 

A prática de desenvolvimento de jogos digitais ainda é imatura. Seria difícil se 

chegar a um consenso sobre  uma metodologia mais adequada a ser adotada. O mesmo pode 

ser dito sobre a criação de advergames. Com esse trabalho, analisamos os pontos fortes e 

fracos de alguns métodos utilizados pela Engenharia de Software quando executados em um 

contexto de produção de advergames, focando especificamente na metodologia ágil Scrum, 

por considerarmos ela ter se mostrado mais adequada a essa atividade. Sendo assim, 

consolidamos nossa questão básica (A metodologia ágil Scrum pode ser utilizada de maneira 

eficiente e eficaz na fabricação de advergames?) chegando à conclusão de que realmente o 

método parece ser adequado para fabricação de advergames sem necessitar de maiores 

alterações, porém entendemos serem pertinentes algumas considerações, que foram 

apresentadas na forma de algumas sugestões que servem para complementar a metodologia 

estudada. 

 

1. Complementação com outras metodologias específicas para desenvolvimento de 

software e arte como, por exemplo, XP, Caixa Morfológica ou Descrição de 

Personas; 

2. Procurar direcionar o foco da equipe ao objetivo final (satisfação do cliente com o 

produto entregue); 

3. Fortalecer a idéia de que a qualidade do produto final depende do envolvimento 

de todos os membros da equipe, independente do trabalho desempenhado. Todos 

têm sucesso ou falham juntos. 

 

Além das sugestões que descrevemos, consideramos  que outra contribuição da 

pesquisa foi ter analisado a metodologia dentro do contexto especificado, discorrendo sobre a 

sua adequação a uma empresa que desenvolve advergames. 

Conseguimos evidências, através da pesquisas bibliográficas, documentais, 

entrevistas, conversas informais e visitas in loco de que o método pode ser considerado 

relevante no que diz respeito à produtividade com economia de recursos (eficiência) e à 

obtenção de objetivos organizacionais. 

Entendemos que a principal limitação do estudo reside no tamanho do universo da 

pesquisa (apenas uma empresa) e na quantidade limitada de sujeitos entrevistados, 

prejudicando a formulação de alguma conclusão definitiva sobre a questão. 
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A partir da limitação apresentada, consideramos como uma relevante 

complementação ao trabalho, justamente o eventual aprofundamento da pesquisa em outras 

empresas especializadas em desenvolvimento de advergames, e o aumento da quantidade de 

entrevistas realizadas. 
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APÊNDICE – Instrumento da pesquisa 
 

Área de 

Pesquisa 

Engenharia de Software 

Projeto Estudo sobre adequação da Scrum ao desenvolvimento de 

Advergames. 

Subprojeto Uma pesquisa qualitativa para levantar dados sobre o uso da 

metodologia Scrum quando aplicada ao desenvolvimento de 

Advergames. 

Tarefa Coleta de informações 

Instrumentos de 

pesquisa 

Questionários:  

       semi-estruturados  

Autor Nilton Silva de Melo (n_s_m_99@yahoo.com / 

nilton.melo@caixa.gov.br) 

Data 10/2009 
 

Sobre o Documento 

Este documento é o instrumento de pesquisa para coleta de informações sobre a adequação da 

metodologia ágil Scrum ao desenvolvimento de advergames. Esta coleta de informações, baseada em 

entrevista, é uma etapa do desenvolvimento da dissertação de Mestrado do aluno, Nilton Silva de 

Melo, do Centro de Informática da UFPE. 

 

Sigilo das Informações 

As informações pessoais da Identificação do entrevistado serão tratadas como sigilosas e não 

serão reveladas sem autorização prévia do entrevistado. As informações sobre a utilização da 

metodologia Scrum serão processadas e apresentadas no trabalho de dissertação e em artigos 

científicos de forma agregada ou isoladamente sem a identificação da fonte. 

 

Agradecimentos 

O orientador da pesquisa, Prof. PhD. Geber Ramalho, e o aluno de mestrado profissional Nilton 

Silva de Melo agradecem antecipadamente a sua participação. Os resultados desta atividade da 

pesquisa serão divulgados a todos os entrevistados. 

 

Citações dos Entrevistados 

Os nomes dos entrevistados poderão ser citados, de forma conjunta ou isoladamente, em 

agradecimentos na dissertação de mestrado e em artigos científicos. Caso você não queira que sejam 

feitas citações de seu nome, marque o quadro abaixo: 

 Não citar meu nome em publicações ou trabalhos relativos a esta pesquisa. 

 

Dúvidas e Contato 

Se você tiver qualquer dúvida acerca do questionário, por favor, sinta-se à vontade 
para procurar o pesquisador responsável, Nilton Silva de Melo, no Centro de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco, e-mails: n_s_m_99@yahoo.com / 
nilton.melo@caixa.gov.br. 

mailto:n_s_m_99@yahoo.com
mailto:nilton.melo@caixa.gov.br
mailto:n_s_m_99@yahoo.com
mailto:nilton.melo@caixa.gov.br
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Parte 1 – Identificação do Entrevistado 
 

Nome Completo                                                                     

e-mails                                                             

Telefones (conv. e celular)                                                             

Sexo  Feminino                          Masculino 

Qual a sua faixa etária? 

 

 Abaixo de 25 

 entre 26 e 30 

 entre 31 e 40 

 entre 41 e 50 

 entre 51 e 60 

 Acima de 60 

Formação de maior grau  Técnico 

 Superior Completo 

 Especialização 

 MBA 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Pós-doutorado 

Qual a sua função/papel na 

empresa? 
                                  

Fez algum curso específico 

relacionado à Scrum? 

 SIM  

Qual a carga horária (CH)? _________ 

 NÃO 

Participou de quantos projetos 

que usaram Scrum? 

 Menos de 5 

 entre 6 e 10 

 entre de 11 e 15 

 Mais de 16 
 

 

Em uma escala de 1 a 7, indique qual o seu grau de conhecimento em Scrum. 

 

1            2             3             4             5             6             7  

 

(Muito baixa)                                                                                (Muito alta) 
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Parte 2 – Identificação da Empresa 
 

Nome da Empresa  

Ano de Fundação  

Quantidade de Funcionários  

Tempo Médio para Entrega 

dos Produtos 
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Parte 3 – Avaliação da Utilização da Scrum 
Por favor, responda todas as questões com a maior sinceridade possível. Responda 

sempre o que melhor representa a situação. 

 

1) Por que a metodologia Scrum foi escolhida? 

 

 

 

 

2) A metodologia ainda é utilizada na empresa? Por quê? 

 

 

 

 

3) Após utilizar a Scrum, você acha que outras metodologias a complementam? De que 

forma? 

 

 

 

 

4) Alguma prática Scrum foi considerada como pouco apropriada (conseqüentemente não foi 

posta em prática)? Por quê? 

 

 

 

 

5) Alguma prática Scrum não funcionou quando posta em prática? Por quê? 

 

 

 

 

6) Numa escala de 1 a 7, marque a alternativa que representa qual você considera que seja o 

nível de sucesso no uso da Scrum na Jynx: 

1             2             3             4             5             6             7  

(Muito baixa)                                                                                       (Muito alta) 

7) Quais as maiores razões para o sucesso/fracasso do uso da Scrum? Você pode organizá-las 

por ordem de prioridade? 

 

 

 

 

8) Sendo o uso da Scrum considerado um sucesso, quais os maiores obstáculos enfrentados? 

 

 

 

 

9) O que é considerado sucesso ou insucesso para a Jynx? 
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10) A equipe possuía conhecimento e/ou experiência na atividade? 

 

 

 

 

11) As “reuniões em pé” ocorriam diariamente? Se a resposta for não, por quê? 

 

 

 

 

12) Em que horário e por quanto tempo as “reuniões em pé” ocorriam? 

 

 

 

 

13) As “reuniões em pé” eram consideradas satisfatórias? Por quê? 

 

 

 

 

14) Os membros da equipe tinham dificuldade em responder às perguntas básicas das 

“reuniões em pé” (o que fiz desde ontem?; O que estou planejando fazer até amanhã?; 

Existe algo me impedindo de atingir minha meta?)? 

 

 

 

 

15) Os clientes costumavam entregar o backlog do produto com requisitos claros e por ordem 

de prioridade? 

 

 

 

 

16) Os backlogs de sprint eram desenvolvidos com uma parceria entre a equipe e o cliente? Se 

a resposta for não, por quê? 

 

 

 

 

17) Quanto tempo, em média, dura para um sprint ser terminado? 

 

 

 

 

18) O cliente acompanhou o projeto e deu feedbacks constantes durante o desenvolvimento do 

mesmo? Se a resposta for não, por quê? 
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19) A Jynx voltaria a trabalhar com a metodologia Scrum? Por quê? 

 

 

 

 

20) Por favor, faça algumas considerações pessoais sobre o uso da metodologia SCRUM na 

Jynx. 

 
 


