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RESUMO 

Os jogos eletrônicos representam um grande avanço na indústria de entretenimento, 
devido ao seu potencial de inovação artística e técnica. O presente trabalho apresenta 
um estudo acerca do processo de desenvolvimento de games, detalhando o início da 
indústria e seus propósitos, assim como a evolução dos hardwares. O trabalho des-
creve o processo de produção de jogos abordando diversos aspectos como história, 
personagens e arte buscando esclarecer características comuns no ramo, contudo 
pouco abordadas no meio acadêmico. Além disso, discutir tecnologias utilizadas em 
jogos, bem como o funcionamento básico e elementos de um motor de jogo, e as 
atividades realizadas pelos profissionais presentes em estúdios de desenvolvimento 
de jogos. 
 

Palavras-chaves: jogos eletrônicos, processo de desenvolvimento e games. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Electronic games represent a breakthrough in the entertainment industry due to its 
potential for artistic and technical innovation. This work introduces a study about the 
process of game development detailing the beginning of industry and its purposes, as 
well as the evolution of hardware. It describes the process of game production dealing 
with several aspects such as history, characters and art in order to clarify common 
characteristics in this field, despite the fact the little has been discussed in the aca-
demic context. In addition, we approach technologies used in games, as well as the-
basic operations and elements of a game engine, and describes activities performed 
by professionals that work in a game development studio. 

Key words: electronic games, game production and game development. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A Indústria de Jogos Digitais é um ramo em desenvolvimento no Brasil, 

contudo tem mostrado grande potencial de crescimento em relação à geração de em-

pregos, capital e expansão tecnológica, uma vez que o setor apresenta diversos de-

safios, exigindo que novas técnicas sejam adotadas. Este setor é inspirado por diver-

sas áreas, como, por exemplo, arte, música, ciência e construção civil. Também é 

responsável por inspirar outros ramos, como a indústria cinematográfica. 

Este segmento do mercado ao longo de décadas conquistou os mais vari-

ados públicos, desde crianças a idosos. A variedade de plataformas e gêneros possi-

bilita que o mercado de games seja diverso e abrangente, pois cada usuário adere a 

uma plataforma e estilo de jogo de acordo com o perfil que mais lhe agrada. 

De acordo com os dados da SuperData Research (2016), o mercado de 

jogos alcançou mais de 90 bilhões de dólares no ano de 2016, e as perspectivas para 

os próximos anos são ainda melhores com o crescimento das plataformas de disposi-

tivos móveis (mobile) e PC.  

Os avanços tecnológicos são um dos responsáveis por tais recordes de 

arrecadação, pois proporcionaram maior poder de processamento ao hardware e a 

expansão da internet, permitindo que uma base maior de usuários fosse atendida. 

Além disso, proporcionou o crescimento de pequenas empresas e desenvolvedores 

independentes, conhecidos também como desenvolvedores de jogos indie. 

Ademais, Fleury, Nakano e Cordeiro (2014, p.33) defendem que “tais avan-

ços também modificaram os modelos de negócio, criando diversas possibilidades de 

geração de receita, como por meio de publicidade, venda de produtos, itens virtuais e 

serviços[...]”. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos, principalmente títulos 

de altos custos de produção - conhecidos como “Títulos AAA” - é uma tarefa árdua, 

que exige constante comunicação entre os integrantes da equipe, supervisão do pro-

jeto e criações de novos padrões e processos.  

A inconstância de diversos aspectos inerentes ao desenvolvimento, 
como os requisitos a se satisfazer e as tecnologias disponíveis, faz 
com que a adoção de processos rígidos e bem definidos seja bastante 
dificultada, muitas vezes levando equipes inteiras a seguir processos 
“artesanais” ou “artísticos”. (REIS, NASSU E JONACK, 2002, p.1) 

 

Diante desses desafios, o presente trabalho busca descrever as principais 

etapas de produção de games, apontar tecnologias usadas pela indústria, suas fun-

ções e levantar aspectos profissionais, áreas envolvidas e suas funções. 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo acerca das principais etapas 

do desenvolvimento de jogos, descrevendo as tecnologias envolvidas, equipe inter-

disciplinares e apontar a evolução dos jogos devido aos aperfeiçoamentos no software 

e nas técnicas de desenvolvimento, buscando fomentar mais estudos no campo. De-

certo essa obra não visa cobrir todos os aspectos do processo de criação de jogos, 

contudo servir fundamentos para futuras pesquisas e incentivar a expansão da área. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho será dividido da seguinte forma: o capítulo dois tratará aspectos 

históricos dos jogos, fazendo uma abordagem cronológica ao desenvolvimento de pla-

taformas e os títulos que consagraram cada geração. O capítulo três apresentará os 
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conceitos de produção e as etapas envolvidas, bem como os elementos fundamentais 

para a criação da documentação do projeto. O capítulo quatro tratará as ferramentas 

necessárias para criação de jogos, a função desempenhada por algumas ferramentas 

utilizadas pelos estúdios de desenvolvimento, o conceito de game engine e os ele-

mentos que compõe um motor de jogo. Por fim, o capítulo cinco abordará os principais 

papéis de cada parte integrante da equipe de desenvolvimento, descrevendo os car-

gos e responsabilidades divididos em áreas.  
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2 O INÍCIO DE UMA NOVA ERA 

Novak (2012), afirma que os primeiros jogos eletrônicos não eram produzi-

dos para serem jogados em casa, mas em bases militares e laboratórios de universi-

dades. Em instalações militares, jogos eletromecânicos foram usados para ajudar re-

crutas a se recuperarem emocionalmente devido ao rigor do treinamento. 

Os primeiros desenvolvedores de jogos foram estudantes de grandes uni-

versidades, como no Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), e integrantes mi-

litares em instalações do Laboratório Nacional de Brookhaven. Eram jogados por um 

grupo seleto de pessoas e em enormes computadores (ROGERS, 2010). 

 Durante a década de 1950, a indústria de games desenvolveu e novos 

jogos surgiram. Uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos surgiu 

nessa época, a Service Game (SEGA), fundada em 1951 por Marty Bromley – uma 

das pessoas que administraram as salas de jogos em bases militares no Havaí (NO-

VAK, 2012). A empresa fez sucessos com fliperamas (arcades) que mais tarde deram 

origem aos atuais consoles. 

Anos depois, durante a década de 1960, o estudante do MIT, Steve Russell, 

em 1961, desenvolveu o primeiro jogo de computador, no computador principal (ma-

inframe) da universidade, Spacewar (NOVAK, 2012). Inicialmente os jogos eletrônicos 

eram muito simples e com quase nenhum gráfico, reproduzidos em tela preto e branco.  

Nolan Bushnell – futuro fundador da Atari – após jogar Spacewar, decidiu 

levar o jogo para o mercado fazendo uma adaptação para arcade (fliperama).  A ver-

são de Bushnell ficou conhecida como “Computer Space”, o projeto foi vendido à Nut-

ting Associates, em 1971, iniciando assim uma nova era dos jogos eletrônicos, os ar-

cades. 
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Figura 2.1 - Computer Space Arcade (Technologizer, 2011) 

 

Figura 2.2 - Tela do Jogo Computer Space 
(Nowgamer, 2012) 

 

2.1 A ASCENÇÃO DOS ARCADES E CONSOLES 

2.1.1 Fliperamas 

“Os arcades são máquinas de jogos de uso público, operados por fichas ou 

moedas em casas especializadas ou não. Fizeram grande sucesso na década de 70 

e 80. ” (CLUA E BITTENCOURT, 2005, p.4). 

Inicialmente, os jogos eletrônicos não foram para plataformas de computa-

dores pessoais ou consoles, mas para arcades – também conhecidos como flipera-

mas no Brasil. Essas plataformas eram localizadas próximo à escolas e parques, 

atraindo crianças e adolescentes (NOVAK,2012). 

Novak (2012) destaca que os jogos arcades são considerados clássicos e 

inovadores mesmo com as limitações técnicas da época, pois inspiraram o desenvol-

vimento de novas técnicas e modos de jogo.  O sucesso desses títulos impulsionou a 



24 

 

indústria de jogos eletrônicos em massa. Diversos títulos arcades foram lançados para 

consoles e computadores devido ao êxito que conquistaram. Os principais sucessos 

que serão destacados nesse capítulo são: Pong, Asteroids, Galaxian e Pac-Man. 

2.1.1.1 Pong 

Pong foi um dos primeiros sucessos dos arcades, idealizado pelo enge-

nheiro Allan Alcorn. Teixeira (2016), afirma que o fundador da Atari, Nolan Bushnell, 

realizou ajustes no projeto original ,de Allan Alcorn, realizou aperfeiçoamentos na mo-

vimentação da bola e o ângulo da câmera. Além disso, Teixeira (2016) destaca que 

efeitos sonoros foram adicionados ao jogo, a fim de melhorar a experiência de imersão 

do jogador. “Popularizou o conceito de entretenimento eletrônico de forma simplista e 

solidificou o fenômeno Atari” (CLUA E BITTENCOURT, 2005, p.4). 

De acordo com Teixeira (2016), a quantidade de usuários que utilizavam as 

máquinas era muito grande, com isso muitas paravam de funcionar devido ao excesso 

de fichas inseridas. 

O objetivo do jogo era simples: usar a alavanca afim de evitar que a bola 

escapasse e então aumentar o número de pontos. 

 

 

Figura 2.3 - Pong Arcade (Pongmuseum, 2017) 
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2.1.1.2 Space Invaders 

Em 1978 houve uma revolução nos títulos arcades com o lançamento de 

Space Invaders, produzido pela Taito Corporation e criado por Tomorohiro Nishikado. 

O objetivo do jogo consistia em impedir uma invasão alienígena. Devido ao gráfico 

bidimensional e ao uso de técnicas de overlay – aplicava-se papel celofane na tela, 

criando uma ilusão de cores - o jogo foi sucesso e futuramente portado para outras 

plataformas (Pereira, 2016). 

Pereira (2016) também afirma que as moedas de 100 ienes – utilizadas nos 

arcades da época – tornaram-se escassas e o título foi apontado como uma das pos-

síveis causas do problema. 

O jogo ficou marcado também pela função de armazenamento de high 

score (recorde) que incentivava os jogadores a alcançar novos recordes (On Line Edi-

tora, 2016). 

 

 

 

Figura 2.4 - Fliperama de Space Invaders 
(IGN, 2017) 

 

 

Figura 2.5 - Tela de Space Wars (VRfocus, 2015) 
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2.1.1.3 Asteroids 

Space Invaders tornou-se conhecido pela inédita função de armazenar re-

cordes, no ano de 1979, Asteroids inovou o conceito e implementou a função de ar-

mazenar as iniciais do nome do jogador recordista. 

Asteroids foi desenvolvido por Ed Logg e utilizava gráficos vetoriais mono-

cromáticos que permitiam que os objetos na tela se locomovessem rapidamente. Os 

gráficos vetoriais, anos depois, tornaram-se polígonos (NOVAK, 2012). Segundo, 

Costa (2014) a abordagem de gráficos vetoriais era a melhor solução, pois tornava a 

“jogabilidade” mais fluida. 

Tal abordagem parecia melhor porque tornava a mira e os controles do jogo 
muito mais fluidos e flexíveis, ao invés de ficarem estáticos ou travando como 
costumava ocorrer com gráficos rasterizados. Asteroids também apresentava 
visual simples, sem cores e nem padrões muito ousados ou músicas, se apoi-
ando apenas em sua jogabilidade viciante. (COSTA, 2014) 

 

O jogador deveria pilotar uma nave espacial e passar por um campo de 

asteroides enquanto batalhava contra discos voadores. 

 

 

 

Figura 2.6 - Asteroids Arcade (Ebay, 2016) 

 

 

Figura 2.7 - Gráficos de Asteroids (usGamer, 2015) 
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2.1.1.4  Pac-Man 

Em 1980, um dos mais populares jogos de todos os tempos foi lançado, 

Pac-Man, produzido pela Namco, trouxe uma nova temática, fazendo uso de labirintos, 

perseguições e itens para melhorar o desempenho do personagem. A obra foi desen-

volvida por Toru Iwatani e vendeu mais de trezentas mil unidades no mundo (Novak, 

2012). 

Monteiro (2014) afirma que o criador do jogo gostaria que o título alcan-

çasse um público maior, especialmente as mulheres. A referência de que Pac-Man 

está sempre comendo é uma referência às mulheres. “Observando o prazer que sua 

esposa sentia em comer sobremesas, Iwatani determinou que Pac-Man estivesse 

sempre comendo. ” (MONTEIRO, 2014). 

De acordo com Papetti (2009), a inteligência artificial em Pac-Man era pra-

ticamente nula e a movimentação do fantasma consistia em seguir em uma determina 

direção até encontrar uma intersecção de caminhos, onde as trajetórias eram modifi-

cadas. 

 

Figura 2.8 - Pac Man Arcade (Hammacher 
Schlemmer, 2017) 

 

Figura 2.9 - Pac-Man Game (CemetaryGAMES, 
2010) 
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2.1.2 Consoles 

Após o enorme sucesso dos arcades a indústria novamente inovou e levou 

a diversão aos usuários em seu devido lar com o lançamento do primeiro console – 

plataforma destinada a usuários domésticos –, o Magnavox Odyssey. Para Novak 

(2012), os arcades foram grande sucesso, mas devido aos altos valores de vendas 

poucos usuários domésticos possuíam arcades em casa, logo era comum arcades 

serem vendidos a estabelecimentos de entretenimento, por isso a indústria arcade era 

considerada business-to-business1. No entanto, com o advento dos consoles, a indús-

tria tornou-se voltada para usuários domésticos (business-to-consumer2). 

Rogers (2010) destaca que diferentemente dos arcades, os controles dos 

consoles possuíam mais botões e funções que permitem experimentar diferentes gê-

neros de jogos. Também afirma que em vez de placas dedicadas, como nos primeiros 

arcades que suportavam somente um jogo, os consoles podem usar diversas mídias, 

como cartuchos, CD’s e DVD’s e permitem aos jogadores experimentar diversos títu-

los na mesma plataforma. 

Além dos consoles convencionais, conhecidos como “consoles de mesa” 

há também os consoles portáteis, que possuem uma tela integrada, e controles no 

próprio aparelho dispensando a necessidade de televisores. 

Os videogames (consoles) são sucesso e o resultado desse êxito deve-se 

às constantes evoluções que essas plataformas passaram. 

                                                 

1 Termo utilizado para definir transações comerciais entre empresas. Disponível em :< 
https://ecommercenews.com.br/artigos/cases/qual-e-a-diferenca-entre-b2b-e-b2c>. 
Acesso 14 fev.2017 
2  Transação direta entre uma empresa e o consumidor final. Disponível em :< 
http://saldopositivo.cgd.pt/empresas/abc-empresario-o-que-e-o-business-consumer-
b2c/>. Acesso 2 mar.2017 

https://ecommercenews.com.br/artigos/cases/qual-e-a-diferenca-entre-b2b-e-b2c
http://saldopositivo.cgd.pt/empresas/abc-empresario-o-que-e-o-business-consumer-b2c/%3e.
http://saldopositivo.cgd.pt/empresas/abc-empresario-o-que-e-o-business-consumer-b2c/%3e.
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2.1.2.1 Magnavox Odyssey 

O primeiro videogame comercializado foi o Magnavox Odyssey desenvol-

vido pelo engenheiro Ralph Baer. Segundo Doria e Marques (2014), o projeto foi de-

senvolvido para fazer parte do treinamento de raciocínio de lógico de soldados. Con-

tudo, o projeto não foi aceito e, por fim, foi financiado pela Magnavox. O console 

possuía muitas limitações, não era capaz de reproduzir sons e possuía compatibili-

dade com somente dois modelos de televisores.  

Monocromático e sem som, vinha com overlays, dados, fichas e dinheiro de 
brinquedo para aumentar a participação do jogador. Poucas variações de jogo 
e planos de marketing errados não impulsionaram as vendas iniciais que pa-
raram após 100 mil unidades. (CLUA e BITTENCOURT, 2005, p. 8) 

 

O console utilizava o game card, um cartucho que continha instruções que, 

por sua vez, eram convertidas em jogos e alguns jogos necessitavam de vários cartu-

chos para funcionar, como, por exemplo, Shotting Galery (GARRETT, 2015).  

Garrett (2015) ainda afirma que o Odyssey teve 27 jogos lançados entre 

eles a maioria eram de esportes e voltado para dois jogadores, pois o hardware da 

época não conseguia simular inteligência artificial. 

2.1.2.2 Atari 2600 

Em 1977, a Atari marcou a história dos videogames com o lançamento do 

Atari 2600. Com títulos populares, como Breakout, Yar’s Revenge e o lançamento de 

Space Wars na plataforma, fizeram com que o Atari alcançasse recordes de vendas. 

Clua e Bittencourt (2005) destacam que em 5 anos foram vendidas 25 milhões de 

unidades do console. 

Durante o ciclo de vida do Atari 2600, o console passou por quatro revisões. 

A primeira versão possuía seis botões com painel frontal parecido com madeira e era 

chamado de “video computer system” e fabricado na Califórnia. Em 1978, uma versão 

mais leve foi fabricada, diferentemente do modelo anterior, a nova versão tinha aca-

bamento lateral mais fino e eram fabricadas em Hong Kong. Posteriormente, duas 
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novas versões foram lançadas no qual a quantidade botões foi reduzida (BARTON e 

LOGUIDICE, 2008). 

Os jogos eram vendidos em cartuchos com 2 kB de memória ROM. O pro-

cessador usado era o MOS Technology 6507 e podia acessar somente 8 kB de me-

mória. Segundo Torres (2012), a programação dos jogos era feita de maneira indivi-

dual para cada linha da tela. O programa poderia determinar seis objetos diferentes, 

logo, cada linha poderia ter até seis objetos. 

 

 

Figura 2.10 - Frogger - Jogo Desenvolvido pela Ko-
nami (8-BITCENTRAL, 2017) 

 

 

Figura 2.11 - Jogo Pole Position (Atari2600, 2017) 

 

 

2.1.2.3 Terceira Geração 

Em 1985, a empresa japonesa Nintendo – que inicialmente produzia cartas 

– entrou no mercado de jogos eletrônicos com o lançamento do Famicon no Japão, e 

após meses, o NES (Nintendo Entertaiment System), como ficou conhecido no oci-

dente, chegou aos Estados Unidos. A iniciante desse seguimento rapidamente conso-

lidou-se como uma empresa clássica e histórica, trazendo grandes títulos como Super 

Mario Bros e The Legend of Zelda. 

 A década de 1980 ficou marcada como “os anos dourados dos jogos”. Além 

da inovação tecnológica, a indústria de jogos tornou-se mais diversificada e, em 1986, 

a SEGA lançou o Master System. Clua e Bittencourt (2005) destacam que o console 
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da SEGA possuía títulos melhores, mas em números inferiores a Nintendo. Entre os 

títulos de sucesso da SEGA, destacam-se “Alex Kidd in Miracle World” e ”Sonic 

Chaos”. 

Santos (2009), afirma que, a partir dessa geração, a contagem bits para 

consoles passou a ser significativa, a terceira geração ficou conhecida também como 

“Geração 8 bits”. 

 

 

 

Figura 2.12 - Alex Kidd in Miracle World (Emu-
paradise, 2017) 

 

 

Figura 2.13  - Super Mario Bros (Overloadr, 
2016) 

 

2.1.2.4 Quarta Geração 

A quarta geração de consoles apostou em processadores 16-bits. A SEGA 

iniciou a nova geração com o lançamento do Mega Drive em 1988. No ano de 1990, 

a Nintendo lançou o Super NES para competir com o rival da SEGA e tentar recuperar 

o mercado novamente. Nessa fase, a disputa entre as empresas foi acirrada, a Nin-

tendo focava seus títulos no público familiar e enquanto a SEGA nos jogos adultos e 

sem censura. 

 De acordo com Lemes (2013), a SEGA chegou a possuir mais de 60% do 

mercado durante o auge de ambas as plataformas. Contudo, as vendas da Nintendo 

começaram a saltar com lançamentos como Street Fighter II e Zelda. 
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 Embora a disputa pelo mercado fosse grande entre Nintendo e SEGA, em 

1990, a Shin Nihon Kikaku Corporation (SNK) – empresa especializada em desenvol-

ver jogos para arcades -  lançou o NeoGeo Advanced Entertainment System (AES) e 

um arcade com o mesmo hardware do console. Lemes (2016) afirma que o hardware 

do AES era o mais avançado da época e que, embora com o preço no lançamento 

elevado, cerca de US$ 650,00, o console era um bom investimento que trazia gráficos, 

cores e efeitos sonoros inovadores. Entre os gêneros de maiores sucessos do Neo-

Geo, estão os jogos de luta como Samurai Shodown e The King of The Fighters. Con-

tudo, os jogos do console da SNK eram caros o que dificultou a disputa com o Mega 

Drive e SNES (LEMES, 2016). 

 

2.1.2.5 Quinta Geração 

Em 1994, a Sony chegou com uma nova proposta e conceito de console 

com processador 32 bits e o CD-ROM como mídia, com maior capacidade armazena-

mento que possibilitou a implementação de animações gráficas. Clua e Bittencourt 

(2005) mencionam que o projeto inicial do console era uma versão melhorada do 

SNES para a Nintendo, contudo a Sony lançou o próprio aparelho, o PlayStation. O 

aparelho agradou a crítica e ao público, sendo um grande sucesso de vendas. No 

 

Figura 2.14 - Street Fighter 2 (WIKIPEDIA, 2017) 

 

Figura 2.15 - Sonic, The Hedgehog 
(GeraçãoGeek, 2012) 
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mesmo ano, a SEGA lançou o Saturn equipado com quatro processadores 32 bits, 

sendo dois direcionados às centrais de processamento. 

Segundo Oliveira (2011), devido a quantidade de processadores os códigos 

dos jogos necessitavam ser paralelizados, a fim de utilizar o máximo de recursos da 

máquina. Todavia, o kit de desenvolvimento disponibilizado pela SEGA era muito sim-

ples e com poucas bibliotecas de softwares, levando às equipes de desenvolvimento 

a trabalharem com linguagens de baixo nível (Assembly), dificultando o desenvolvi-

mento dos jogos e o uso de recursos, pois os jogos usavam somente um processador 

em vez de dois. “O aparelho não teve sucesso por permanecer vinculado a uma ar-

quitetura complexa de muitos processadores e as dificuldades da programação em 

Assembler. ” (CLUA e BITTENCOURT, 2005, p. 11) 

Dois anos após os lançamentos da Sony e Sega, a Nintendo lançou o Nin-

tendo 64 e, diferentemente dos concorrentes, com processador 64 bits, trouxe gráficos 

e efeitos mais realistas assim como técnicas de tratamento de imagem, por exemplo, 

o anti-alising. Logo no ano de lançamento, a Nintendo lançou a evolução do Super 

Mario Bros, o Super Mario 64 com gráficos tridimensionais. No entanto, o console da 

Nintendo usava os obsoletos cartuchos. Devido aos altos custos e demora na produ-

ção dos cartuchos, além de políticas internas da Nintendo, muitas desenvolvedoras 

desistiram de produzir para Nintendo 64, entre elas a Squaresoft, produtora de Final 

Fantasy (OLIVEIRA, 2011). 

Oliveira (2011) reforça que devido às limitações de espaço de armazena-

mento dos cartuchos do Nintendo 64, no máximo 64 MB, os jogos do console possu-

íam alguns recursos reduzidos como animações gráficas e músicas cantadas, dife-

rentemente do PlayStation que possuía o CD-ROM com 650 MB de espaço de arma-

zenamento e suporte a recursos de computação gráfica. Além disso, os desenvolve-

dores possuíam grandes desafios para programar os jogos para a plataforma e reali-

zar a compressão de texturas. 

Entre principais títulos da quinta geração, destacam-se The Legend of 

Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64), Metal Gear Solid (PlayStation), Gran Turismo 

(PlayStation), Pokemon Stadium (Nintendo 64) e Virtua Fighter (SEGA Saturn). 
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Figura 2.16 - Gran Turismo (Techtudo, 2012) 

 

Figura 2.17 - Super Mario 64 (Techtudo, 2011) 

2.1.2.6 Sexta Geração 

A sexta geração de consoles começou em 1998 com o investimento da 

SEGA no seu novo console, equipado com um processador 128-bits, o Dreamcast era 

a aposta da empresa norte americana para recuperar o mercado, na maior parte do-

minado pela Sony. O videogame trazia uma novidade, um modem embutido e suporte 

online. Leite (2006) afirma que o processador gráfico do console era capaz de criar 

três milhões de polígonos por segundo. 

A Sony em 2000 lançou o sucessor do PlayStation, o PlayStation 2, com 

especificações técnicas elevadas e gráficos exuberantes trazendo novos efeitos grá-

ficos como neblina. “Pela primeira vez na história um console trazia portas USB e 

Firewire3” (OLIVEIRA, 2011). O console era equipado com leitor de DVD e também 

reproduzia filmes.  A gama de jogos de jogos rapidamente cresceu e títulos de sucesso 

do primeiro console como Gran Turismo e Metal Gear Solid retornaram, além de novas 

franquias lançadas como Onimusha e God of War. 

                                                 

3 Firewire é um barramento serial muito similar ao Universal Serial Bus (USB) em vá-
rios aspectos. A primeira versão inicial operava a 400 Mb, enquanto o USB 1.1 ope-
rava a 12 Mb. Foi desenvolvido pela Apple em 1995. Disponível em :< 
http://www.hardware.com.br/dicas/entendendo-usb-firewire.html>. Acesso 14 
fev.2017. 
 

http://www.hardware.com.br/dicas/entendendo-usb-firewire.html
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Em setembro de 2001, a Nintendo adotou uma postura diferente e lançou 

o Nintendo GameCube com uma nova mídia, o MiniDVD. A Nintendo visava superar 

os problemas técnicos e de desenvolvimento do console anterior, o Nintendo 64, ofe-

recendo um hardware mais simples de se programar. No mesmo ano, o console foi 

lançado nos Estados Unidos com uma vasta biblioteca de jogos, por volta de 12 títulos 

no lançamento (OLIVEIRA, 2011). Entre os jogos de sucesso estão Resident Evil Zero 

e Tales of Symphonia. 

No mesmo ano, a maior empresa de software do mundo entrou no mercado 

de games, a Microsoft, com o lançamento do Xbox. Inicialmente o protótipo da plata-

forma era conhecido como “DirectX Box”, pois a equipe do projeto era a mesma do 

projeto DirectX4, o mesmo usado no Windows (OLIVEIRA, 2011). Conforme Oliveira 

(2011), mais de 150 desenvolvedoras apoiaram a plataforma trazendo novas franquias. 

Ademais, a arquitetura semelhante aos computadores pessoais permitia aos desen-

volvedores maior facilidade em adaptar títulos de computadores para o console. De 

acordo com Santos (2009), o console era equipado com um processador Pentium III, 

64MB de memória RAM (Random Access Memory), HD (hard disk) de 8 ou 10GB com 

uma versão modificada do sistema operacional Windows 2000. 

 

 

Figura 2.18 - God of War 2 (Jogorama, 
2007) 

 

 

Figura 2.19 - Sonic Adventure 2 (Bit-
blog, 2015) 

                                                 

4 DirectX é uma Application Programming Interface (API) que oferece uma interface 
padrão de comunicação entre elementos gráficos, placas de som e dispositivos de 
entrada e saída. Sem essa API, o desenvolvedor necessitaria escrever um código para 
cada tipo de hardware, placas de som e elementos gráficos. Disponível em: < 
https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/cc518041.aspx>. Acesso 23 fev.2017 

https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/cc518041.aspx
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2.1.2.7 Sétima Geração 

Em 2005, a Microsoft lançou o sucessor do Xbox, o Xbox 360. Com melho-

rias significativas dos gráficos e dos recursos online, o Xbox 360 iniciou a nova gera-

ção. Contudo, o console, nos primeiros anos, não vendeu tanto quanto o primeiro de-

vido a problemas de superaquecimento, que custaram mais de 1 bilhão de dólares a 

Microsoft. Mesmo com problemas, a Microsoft conseguiu se recuperar e o Xbox 360 

fez sucesso com a grande variedade de títulos presentes. 

A Sony em 2006 lançou o PlayStation 3 equipado com o poderoso, mas 

complicado processador Cell projetado pela Sony em parceria com a IBM e Toshiba. 

O console foi o primeiro a usar mídia Blu-Ray com capacidade de armazenamento 

elevada, possibilitou o armazenamento de vídeo e áudio em alta definição. No entanto, 

mesmo com as inovações tecnológicas, o PlayStation 3 inicialmente teve vendas 

abaixo do Xbox 360. Sendo assim, a Sony investiu em títulos exclusivos como Un-

charted e God of War, que tornaram as vendas mais sólidas (DIAS, 2013). 

No mesmo ano a Nintendo lançou o Nintendo Wii, com o revolucionário 

controle Wii Remote, no qual permitia a interação direta do jogador e o jogo através 

de movimentos, além de outros acessórios que possibilitaram maior imersão ao joga-

dor como o Wii Wheel, um volante que permitia ao jogador realizar curvas com preci-

são. Além disso, a Nintendo investiu nos clássicos como Mario Kart e The Legend of 

Zelda. Mesmo com gráficos e hardware inferiores aos concorrentes, o Nintendo Wii 

foi o console mais vendido da sétima geração, com mais de 100 milhões de unidades 

vendidas (i.e., The Thelegraph, 2016). 

Em 2010, a Microsoft trouxe um revolucionário acessório para o Xbox 360, 

o Kinect, que não depende de controles para auxiliar no movimento bastando apenas 

que o usuário siga as instruções do aparelho no televisor e faça os movimentos na 

frente do acessório. Entre os títulos sucesso destacam-se Just Dance e Kinect Adven-

tures. 
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Figura 2.20 - Devil May cry 4 - Xbox 360 (DarkZero, 2008) 

 

 

Figura 2.21 - Uncharted 3 (SelectGame, 2011) 

2.1.2.8 Oitava geração e a “geração upgrade” 

Em 2013 a oitava geração de consoles foi lançada com os novos consoles 

PlayStattion 4, Xbox one e Wii U trazendo gráficos mais realistas, serviços multimídia 

e interação social melhorada.  

O PlayStation 4 possui processador AMD Jaguar de 8 núcleos x86-64, 

placa de vídeo AMD 1.84 teraflops (TFLOPS) Radeon Graphics Core Next Engine 
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(GCN) e 8Gb de memória GDDR5, com HD integrado de 500 GB ou 1 TB, além de 

conexões USB 3.0 e leitor Blu-ray (Playstation, 2017). O PS4 não é retrocompatível 

com o PS3, ou seja, os discos do console anterior da Sony não podem ser utilizados 

no PS4, no entanto a Sony criou o serviço PlayStation Now que possibilita os jogado-

res do novo console jogarem títulos do PS3 via streaming5, o serviço pode ser pago 

mensalmente ou a cada trimestre. A biblioteca de jogos do PS4 possui jogos exclusi-

vos de sucesso como Uncharted 4, Bloodborne e Horizon Zero Dawn. 

O Xbox One possui processador AMD personalizado de 8 núcleos e fre-

quência 1.75 gigahertz (GHz), placa de vídeo AMD Radeon com pipeline de 1.31 te-

raflops e 8 GB de memória DDR3 e equipado com HD de 500 Gb ou 1TB e leitor Blu-

ray (SWIDER e PORTER, 2016).O Xbox One oferece a possibilidade de aproveitar 

títulos do Xbox 360, pois o console é retrocompatível, os jogadores podem usar os 

discos do Xbox 360. O console da Microsoft oferece também o streaming local para 

Windows 10, ou seja, os consumidores podem jogar via streaming no computador. 

O Wii U, sucessor do Nintendo Wii, foi lançado em alguns países em 2012 

e em 2013 no Brasil é equipado com microprocessador IBM Power e placa de vídeo 

AMD Radeon de alta definição, armazenamento interno de 32 GB e compatibilidade 

com cartões Secure Digital (SD) e também é possível jogar títulos de Wii no Wii U. O 

console possui um gamepad com tela touch screen (sensível ao  toque) que funciona 

como joystick e realiza funções especiais de acordo com os jogos(Nintendo, 2017). 

Em 2016, a Sony lançou uma versão aprimorada do PlayStation 4, o PlayS-

tation 4 Pro, destinado a usuário que almejam a experiência em resoluções maiores, 

gráficos melhores ou maior fluidez (PlayStation, 2016).  A Microsoft anunciou o Project 

Scorpio, sem data de lançamento definida. O Project Scorpio será o novo console da 

Microsoft com uma arquitetura diferente do Xbox One, oferecendo jogos com resolu-

ção nativa de 3840 x 2160 pixels, conhecida como resolução 4K, 6 TFLOPS de pro-

cessamento e 320 GB/s de largura de banda de memória (Xbox, 2017). 

                                                 

5 Transmissão de áudio e vídeo através de uma rede sem necessidade de realizar 
downloads Disponível em: < http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-strea-
ming/ >. Acesso 6 mar.2017 
 

http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/
http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/
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A Nintendo lançou um novo console em 2017, o Nintendo Switch é um con-

sole híbrido que permite o usuário desfrutar da experiência proporcionada por um con-

sole de mesa e de um portátil. O console possui um processador projetado pela Nvidia 

e usa o chip Tegra de processamento gráfico. 

 

 

 

Figura 2.22 - Nintendo Switch (IGN, 2016) 

 

Figura 2.23 - Horizon Zero Dawn (Lakebit, 2016) 

2.1.2.9 Outras Plataformas 

Além dos consoles, outras plataformas são sucesso atualmente como os 

portáteis e os dispositivos móveis. O segundo vídeo game mais vendido no mundo foi 

o Nintendo DS, que vendeu mais de 150 milhões de unidades e possui uma vasta 
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biblioteca de jogos, entre eles a franquia de sucesso Pokemon (JORDÃO, 2015). Além 

do Nintendo DS, outros consoles como o Game Boy Color, Game Boy Advance e 

PlayStation Portable (PSP), foram sucesso durante as décadas de 1990 e 2000. 

O setor de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis (mobile) está 

em crescimento e, de acordo com os dados da (Digi-Capital, 2016), o setor de jogos 

mobile é o que mais arrecada entre o setor de jogos. 

 

 

Gráfico 1 - Expressividade das plataformas no mercado (Digi-Capital, 2016) 

A plataforma mobile está entre as mais populares entre os brasileiros, prin-

cipalmente os jogos com mecânicas simples, contudo divertidos como destaca (GU-

TIERREZ, 2016) que ”uma das maiores predileções dos games mobile são justamente 

aqueles que trazem uma jogabilidade diferenciada, mas ainda simples”. Além disso, 

empresas que focam em títulos maiores, com mecânicas complexas e gráficos me-

lhorados estão aderindo à plataforma. “Companhias cujo produto principal são os jo-

gos mais complexos em relação a performance e gráficos começaram a se interessar 

mais pelos mobiles“ (GUTIERREZ, 2016). 
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Gráfico 2 - Perfil das plataformas escolhidas pelo brasileiro (IGN, 2015) 
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3 O DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

Ao longo de décadas o hardware e os jogos evoluíram e, consequente-

mente, o número de integrantes das equipes e as atividades também. No início da 

indústria, conforme descrito no capítulo 2, os jogos não possuíam muitos recursos 

como gráficos coloridos, músicas cantadas e controles precisos. O primeiro jogo ele-

trônico foi desenvolvido por uma única pessoa, mas devido a expansão do mercado e 

exigências dos consumidores, os jogos estão se tornando cada vez maiores com am-

bientes vastos, dinâmicos e bem detalhados. Segundo a Equipe IGN Brasil (2015), o 

jogo The Witcher 3: Wild Hunt foi desenvolvido por uma equipe de 240 pessoas tra-

balhando dentro do estúdio da desenvolvedora e contou com a participação de mais 

de mil pessoas ao redor do mundo. 

Diante das proporções dos projetos, as equipes de desenvolvimento seg-

mentam os projetos, assim como é feito no desenvolvimento de softwares. Para (REIS 

et al., 2002), um jogo é um produto de software, por isso, fases comuns ao desenvol-

vimento de software são implementadas na produção de jogos. Contudo, nem todos 

os processos são aplicados ou seguidos com ordem específica devido à complexidade 

do projeto, como afirmam (REIS, et al., 2002, p.2):  

 [...]dada a natureza subjetiva de um game, em especial dos requisitos a se 
satisfazer, processos rígidos e bem definidos dificilmente são utilizados. Ge-
ralmente as fases não seguem uma ordem única, entrelaçando-se durante 
todo desenvolvimento do produto, com algumas assumindo um papel mais 
significativo em certos momentos. 

  

Novak (2012) organiza o processo de desenvolvimento em 5 principais eta-

pas como conceito, pré-produção, protótipo, produção e pós-produção. O presente 

capítulo abordará as etapas de produção de jogos de acordo com a visão de Novak 

(2012) além de detalhes específicos e essenciais no desenvolvimento de jogos. 
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3.1 CONCEPÇÃO 

A fase inicial de desenvolvimento de jogos é a concepção, uma ideia com 

poucos detalhes. Durante a fase de concepção a equipe é pequena e o objetivo é 

decidir a ideia do jogo, o tema abordado, transmitir o conceito do jogo para outros 

integrantes do estúdio, determinar o público-alvo, o tipo de jogo, analisar os recursos 

da empresa e avaliar a viabilidade do projeto (NOVAK, 2012). 

Cruz (2013) destaca que as divisões de tarefas começam na fase inicial do 

projeto, mesmo com a equipe pequena, os primeiros passos da conceituação do jogo 

começam a ser desenvolvidos nessa etapa. 

[...]produtor é responsável pela supervisão da conceituação e pela documen-
tação das decisões. O diretor de game design tem a responsabilidade da de-
terminação das ideias a respeito das regras e do universo do jogo e de con-
duzir discussões com a equipe. Os designers ou artistas criam desenhos con-
ceituais e storyboards6 para ilustrar a estética do jogo, bem como definir o 
período de tempo, os personagens e o estilo baseados nas ideias do game 
design. E o diretor de programação cria maneiras de utilizar e demonstrar as 
capacidades tecnológicas a partir dos conceitos do game design e do design 
ou arte do jogo. (CRUZ, 2013, p. 51) 

 

Os resultados das ideias discutidas durante a primeira fase são reunidos 

no documento de concepção, cujo o objetivo é transmitir a ideia e o propósito do jogo. 

A documentação esclarece pontos de importância para outros integrantes das desen-

volvedoras e publishers7 permitindo avaliar a viabilidade de projetos (NOVAK, 2012). 

                                                 

6 Organizadores gráficos cujo o objetivo é transpor cenas do roteiro para quadros di-
nâmicos e de fácil visualização. Disponível em: < http://www.interrogacaodigi-
tal.com/central/o-que-e-streaming/ >. Acesso 6 mar.2017 
 
7 Termo utilizado na indústria de jogos para se referir às pessoas que financiam proje-
tos das desenvolvedoras. 

http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/
http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/
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3.2 PRÉ-PRODUÇÃO 

A fase de pré-produção inicia-se após o desenvolvimento da concepção. O 

planejamento da pré-produção define a direção da fase de produção, pois esse está-

gio do processo tem como objetivo determinar o conceito ideal para o game (GODOY 

e BARBOSA, 2010). 

 As definições do mundo, regras, modos de jogo são definidos a partir 

dessa fase bem como o planejamento da parte tecnológica, linguagens de programa-

ção, elementos visuais e a interface do jogo. O produto desse planejamento gera o 

conteúdo necessário para o desenvolvimento do documento de game design (GDD), 

guia de estilo de arte (ASG) e o documento de detalhamento técnico (TDD) (CRUZ, 

2013). 

O GDD descreve aspectos importantes do jogo, como história, persona-

gens, ambientação, interface e mecânicas de gameplay. As tarefas dos profissionais 

da equipe desenvolvimento são direcionadas a partir do GDD (CRUZ, 2013). O docu-

mento direciona a produção do jogo, pois contém informações essenciais para a cons-

trução de todo o jogo (CRUZ, 2013). 

De acordo com (CRUZ) 2013, o guia de estilo de arte aborda os aspectos 

visuais do jogo e serve como referência para determinação de regras do projeto. “Este 

guia servirá de referência para os designers na identificação de elementos de interface 

e o estabelecimento de normas para o seu desenvolvimento” (CRUZ, 2013, p.52). O 

documento também é uma referência para profissionais que trabalharão no desenvol-

vimento das concepções artísticas. Ademais, imagens de outros projetos podem ser 

usadas neste contexto do desenvolvimento como fontes de inspirações artísticas, to-

das as imagens e artes conceituais de fontes externas devem ser referenciadas no 

documento (NOVAK, 2012). 

O TDD é um documento baseado no documento de game design e é escrito 

pelo diretor técnico do projeto. O objetivo do documento é detalhar características ar-

quiteturais do sistema para os programadores, bem como “[...] as interfaces de pro-

gramação, a infraestrutura, a descrição dos componentes de programação e os casos 

de uso” (CRUZ, 2013, p.52). Novak (2012) reforça que esse documento determina 

como será a transição do conceito do jogo, abordado no GDD, para o software, os 



45 

 

profissionais envolvidos no desenvolvimento do motor gráfico (engine), a organização 

de tarefas e ferramentas que serão necessárias para produzir o jogo.  

3.2.1 Elementos do documento de game design 

O documento de game design descreve todos os aspectos do jogo, por isso 

é um documento extenso e rico em detalhes. Esta seção abordará as características 

mais relevantes para uma boa experiência dos jogadores, sem entrar em detalhes 

muito específicos como mecânicas de gameplay, todos os assuntos apresentados em 

um GDD são de extrema relevância para o desenvolvimento do jogo, contudo o foco 

da obra é destacar os pontos do documento como história, personagens, gênero, pú-

blico alvo, modos de iteratividade e interface que são características importantes em 

um jogo. 

3.2.1.1 Enredo  

O enredo é um componente fundamental em produtos de entretenimento 

como filmes, jogos, seriados e até mesmo literatura, por isso escritores são contrata-

dos para desenvolver o enredo, personagens e a atmosfera do universo. Embora o 

desenvolvimento do enredo seja importante em um jogo ele não é essencial para to-

dos os estilos de jogos, como, por exemplo, Tetris, um jogo do gênero puzzle. Contudo, 

há gêneros que se baseiam na história do jogo, como os role-playing games (RPG) 

(NOVAK, 2012). Os componentes básicos do enredo de um jogo presentes em um 

GDD serão abordados abaixo: 

 

1. Premissa: resumo do propósito do jogo e uma visão geral do tema abordado. 

A premissa comumente aparece nas embalagens dos jogos e apresentam uma 

breve descrição dos universos e características exclusivas do produto. 



46 

 

2. Backhistory: informações que auxiliam a situar o jogador na história, geral-

mente são apresentadas e narradas no início do jogo, é uma forma comple-

mentar da narrativa. 

3. Tema: representa a história verdadeiramente. Os temas geralmente envolvem 

um herói, personagem principal, que enfrenta vilões contra planos maléficos. 

4. Contexto ou pano de fundo: representa o ambiente do jogo, o mundo. Os 

jogos eletrônicos mais novos possuem mundos vastos que imitam o mundo real 

ou universo fictício. Em The Witcher 3 Wild Hunt, é possível conhecer ilhas, 

cidades medievais e castelos de um mundo fictício. 

 

        

Figura 3.1 - The Witcher 3 Wild Hunt - Ilhas Skellige (GBCGames, 2015) 

 

Figura 3.2 - Watchdogs 2 - São Francisco (GameFM, 2016) 
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3.2.1.2 Escolha do gênero 

A escolha do gênero está ligada ao tema da história do jogo e envolve fa-

tores como ambientação, o público-alvo e os objetivos da empresa com o desenvolvi-

mento do jogo. De acordo com Novak (2012), os produtores consideram o que as 

pessoas jogam em determinado público-alvo e alguns gêneros se encaixam melhor 

em plataformas específicas. Além disso, o gênero determina o modo de gameplay do 

jogo. Novak (2012) organiza os gêneros de jogos em ação, ação-aventura, MMOGs – 

Massively Mutiplayer Online Games –, puzzles, RPG, esporte, corrida e shooter. A 

tabela seguinte apresenta as descrições dos principais gêneros: 

Gênero Descrição 

Ação Jogos de ação possuem maior foco em 
destruir o inimigo e evitar sofrer danos ou 
ser destruído. O objetivo do jogo é testar 
o tempo de reação do jogador.  

Ação-Aventura Em jogos de ação-aventura o jogador 
possui uma experiência híbrida entre a 
exploração dos ambientes, histórias e 
agilidade durante a realização de tarefas 
para superar os desafios desse gênero. 

MMOs Gênero que envolve a imersão dos jogos 
com interação social. Os jogos desse gê-
nero permitem jogadores de diferentes 
regiões interagirem e em sua essência 
requerem trabalhos em grupos para ob-
ter melhores equipamentos. 

Puzzles Os jogos desse gênero desafiam os jo-
gadores através de enigmas, são conhe-
cidos como quebra-cabeça e envolvem 
habilidades lógicas e memorização. 

RPG Os jogadores assumem papéis de perso-
nagens importantes na história, como 
guerreiros, magos, arqueiros, paladinos, 
sacerdotes, ladinos e druidas, essas são 
as principais classes desse gênero. Os 
objetivos do jogo variam de acordo com 
interesse dos jogadores, podendo focar 
em combate contra outros jogadores, ex-
plorar mapas, coletar reagentes ou en-
frentar chefes de dungeons8. 

                                                 

8 Locais especiais nos jogos de RPG com grande quantidade de inimigos e chefes 
que oferecem recompensas valiosas.  
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Estratégia Assim como os jogos de puzzles, os jo-
gos de estratégia também necessitam 
que os jogadores resolvam problemas 
lógicos com o intuito de alcançar os ob-
jetivos no jogo. Nesse gênero, é comum 
que os jogadores realizem construções 
de fortalezas, muralhas e organize exér-
citos para realizar invasões no território 
inimigo. De acordo com Novak (2012), 
os jogos de estratégia foram inspirados 
nos antigos jogos de tabuleiros, como 
Xadrez. 

Esporte Os jogos de esporte envolvem simula-
ção, onde o jogador controla um perso-
nagem que é um atleta. O objetivo dos 
jogos desse tipo geralmente é marcar o 
máximo possível de pontos, contudo as 
regras dos jogos variam de acordo com 
o subgênero do jogo, como futebol, bas-
quete e baseball. 

Corrida Envolvem jogadores em corridas de car-
ros ou motos e o objetivo principal é cru-
zar a linha de chegada antes dos opo-
nentes. Em jogos da franquia Need For 
Speed, o jogador tem a opção de fazer 
corridas ilegais e fugir de policiais du-
rante a partida. 

Shooter Os jogos desse tipo focam no combate 
entre jogadores através de armas. Con-
quistar territórios e eliminar o máximo 
possível de inimigos, caracterizam o gê-
nero shooter. 

RTS O gênero RTS (real time strategy) é defi-
nido como um jogo de estratégia que não 
funciona em turnos, mas em tempo real 
para todos os jogadores e exigem que os 
jogadores passem muitas horas no jogo 
para completar as missões. Entre os 
principais objetivos desse gênero estão 
construir fortalezas para os povos da fac-
ção no qual o jogador pertence, fortale-
cer as construções e o conhecimento do 
povo e por fim criar estratégias de inva-
sões a territórios inimigos.  

Tabela 1 - Fonte: Adaptado de Cruz (2013) e Novak (2012) 
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É importante frisar que os jogos de RTS clássicos como a franquia Warcraft, 

StarCraft e Age of Empires, são exemplos de jogos com sistemas de IA bem desen-

volvidos, “jogos RTS são excelentes aplicações em termos de IA por exigirem coorde-

nação e planejamento multiagente, tomadas de decisão multicritério“ (LOBO, 2010, 

p.20). De forma geral, os jogos desse gênero são marcados por sistemas de IA com-

plexos, que fazem uso de algoritmos que exigem intenso uso dos processadores mul-

ticores9 com o objetivo de tornar a inteligência do sistema mais aprimorada.  

Contudo, os jogos RTS não estão entre os mais populares no panorama 

atual da indústria. Esse gênero de jogo serviu de inspiração para criação de um novo 

gênero de jogo, o Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Os jogos desse gênero 

estão entre os maiores sucessos dos jogos online atuais. Dentre os que obtiveram 

muito sucesso destacam-se League of Legends (Riot Games) e DOTA 2 (Valve Cor-

poration).  

O objetivo desses jogos, na maior parte dos títulos, consiste em controlar 

um exército de aliados e invadir a base inimiga, a equipe que alcançar o núcleo da 

base inimiga primeiro será é a equipe vencedora. 

 

                                                 

9  Termo usado para se referir a processadores com mais de um núcleo de processa-
mento, a maior parte dos computadores atuais e até mesmo celulares utilizam proces-
sadores multicores 
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Figura 3.3 - Starcraft (GOLDFARB, 2017) 

 

 

Figura 3.4 - MMO World of Warcraft (iDotaGeeks, 2017) 

3.2.1.3 Personagens 

A criação dos personagens também depende do gênero do jogo. A maior 

parte dos jogos possuem personagens que podem ser jogáveis ou não jogáveis – non-
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playable-character (NPC). O design de um personagem é baseado nas características 

do mundo do qual ele está inserido e a personalidade é criada com base nos elemen-

tos da história, devido a esses atributos “personagens de um jogo podem assumir 

características marcantes, atravessando barreiras além do mundo dos jogos” (FER-

REIRA, 2015, p.24). 

Novak (2012) destaca que existem diversos tipos de personagens em jogos 

e filme, como herói, vilão, mentor, aliado, guardião, mensageiro, protagonista, antago-

nista, etc. A tabela 2 descreve os principais tipos de personagens: 

Personagem Descrição 

Herói Personagem central de jogos single-pla-
yer10  que geralmente possui a tarefa de 
salvar o mundo. Além disso, um herói 
sempre possui um problema que neces-
sita ser resolvido e possui características 
como honra e respeito. 

Vilão O vilão é o personagem que é o inimigo 
do herói e responsável pelos problemas 
do mundo do jogo e do herói. Podem 
possuir personalidade agressiva ou fria. 

Mentor Personagem responsável por guiar o 
personagem na jornada. Geralmente re-
presentado por um personagem mais ve-
lho que o herói e é encarregado de com-
partilhar a sabedoria com o herói. 

Aliado Esse tipo de personagem auxilia o herói 
durante a jornada e em missões especi-
ais pode ser um personagem obrigatório. 

Guardião Tipo de personagem especial que im-
pede a progressão do jogador até que re-
quisitos específicos sejam alcançados. 
O jogador precisa provar que merece a 
recompensa para progredir durante a jor-
nada. 

Mensageiro O mensageiro possibilita o herói mudan-
ças na história e também fornece um ca-
minho para o herói seguir. 

Protagonista Personagem que faz a história acontecer 
nos jogos, age em relação aos aconteci-
mentos e os rumos da trama dependem 
das ações do protagonista. Diferente-
mente do herói, o protagonista não ne-
cessariamente é o responsável pelo bem 

                                                 

10 Modo de jogo onde o jogador joga contra a inteligência artificial do sistema, dispen-
sando a necessidade de outros jogares para progredir. 



52 

 

de todos, o protagonista pode estar em 
busca de seus próprios objetivos. 

Antagonista Assim como o vilão, o antagonista é o 
responsável por prejudicar os planos do 
protagonista, nem sempre o antagonista 
é um vilão, contudo antagonista e prota-
gonista podem possuir diferentes visões 
políticas, éticas ou morais. 

Tabela 2 - Fonte: Adaptado de Novak (2012). 

Os personagens ou entidades controladas por um jogador são conhecidos como 

player character, contudo os jogos onde o jogador controla um único personagem é 

chamado de avatar. A relação entre o jogador e o seu avatar pode resultar em uma 

identificação pessoal do jogador com o personagem (Novak, 2012). 

Os NPCs são personagens controlados pela inteligência artificial dos jogos muito 

comuns nos títulos de RPG e auxiliam os jogadores em missões e fornecendo itens. 

Alguns personagens tornaram-se tão famosos que atualmente são mascotes das 

empresas onde foram criados, como, por exemplo, Sonic e Mario, que representam a 

SEGA e a Nintendo, respectivamente. 

Em um GDC os modelos dos personagens são representados por artes concei-

tuais, além disso cenários, objetos e itens, mesmo sendo esboços, as artes conceitu-

ais servem de inspiração para os artistas durante a criação dos modelos. 
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Figura 3.5 - Personagens conceituais do Studio Santa Mônica (Gaglioni, 2017) 

 

 

3.2.1.4 Interface 

O objetivo da interface é possibilitar a comunicação entre jogador e o jogo. 

O jogador através da interface acessa informações como quantidade de poder e de 

vida, habilidades básicas e especiais. Essas informações mudam de acordo com 

ações específicas do jogador, por exemplo, ao receber dano de inimigos a quantidade 

de vida do personagem deve diminuir (NOVAK, 2012). 

Além disso, as ações tomadas pelo jogador devem ser contabilizadas e 

atualizadas na interface do usuário, por exemplo, ao obter um item ou uma arma, este 

deve ser guardado no inventário do personagem. A interface deve refletir a atmosfera 
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do game, mantendo uma conexão entre a história e o visual do jogo, pois isso torna a 

experiência mais imersiva (NOVAK, 2012). 

 Por outro lado, a interface do jogo também é responsável por fornecer as-

pectos da história do personagem e suas características. Em jogos de RPG, é comum 

a interface fornecer informações sobre a raça e a classe do personagem a ser criado 

além de opções de customização como alteração de estilos de cabelo, cor dos olhos 

e modo de andar. 

 Conforme Novak (2012), alguns desenvolvedores consideram o áudio 

como parte da interface do jogo, pois trazem a sensação de realidade aos jogadores 

e servem como alerta ou inspiração para os jogadores. Por exemplo, durante uma 

batalha sons indicam quando a vida do jogador está baixa ou as músicas são acele-

radas durante batalhas, outro som característico é reproduzido quando o personagem 

aumenta de nível. 

Existem dois tipos de interfaces: virtuais e físicas. As interfaces físicas represen-

tam os dispositivos de entrada que possibilitam os jogadores interagir com o sistema 

através de comandos. Essas interfaces mudam de acordo com a plataforma, por 

exemplo, consoles possuem joysticks que permitem controlar as ações dos persona-

gens; computadores possuem teclado, mouse e suporte a joysticks em alguns jogos. 

Os dispositivos móveis atuais, smartphones, possuem o controle na própria tela (NO-

VAK, 2012). 

As interfaces visuais são mostradas na tela do jogo e são divididas em dois tipos: 

passivas e ativas. As interfaces visuais ativas interagem com o jogador, através de 

cliques e movimentos nas barras de rolagem nos elementos mostrados na tela. O 

menu de navegação de um jogo é um tipo comum de interface ativa, o sistema de 

menu contém funções para ajudar o jogador através de opções como salvar o jogo, 

iniciar novo jogo, reiniciar partida e sair do jogo (NOVAK, 2012). Em jogos de compu-

tadores é possível melhorar ou diminuir a qualidade gráfica do jogo através do menu, 

bem como escolher as tecnologias que serão utilizadas para renderização de objetos. 

Além disso, sistema de ações são um tipo de interface ativa. Os jogadores nesse 

tipo de interface podem escolher ações que serão tomadas pelo personagem como 

atacar, conversar ou dormir, esse tipo de sistema é comum no jogo The Sims. O prin-

cipal objetivo da interface ativa é dar ao jogador liberdade de controlar as caracterís-

ticas apresentadas. Nesse tipo de interface há elementos como botões de seleção e 

ação, caixas de texto e scroll bars (NOVAK, 2012). 
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Interfaces passivas não podem ser manipuladas pelo jogador. Essa interface 

apresenta informações como vigor, energia/mana e habilidades. As informações estão 

sobre a tela e são conhecidas como heads-up displays (HUDs). O principal objetivo 

desse tipo de interface é fornecer informações sobre o personagem para o jogador 

(NOVAK, 2012). 

 

 

Figura 3.6 - HUD de Diablo 3 (USbattle, 2014) 

 

Figura 3.7 - Interface ativa de The Sims  
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Durante a confecção do GDD os artistas criam esquemas e fluxogramas da inter-

face que será desenvolvida durante a fase de produção do jogo, como apresentadas 

nas figuras 3.8 e 3.9 abaixo: 

 

Figura 3.8 - Esquema do menu principal do jogo Arcana (Marcel Tau, 2009) 

 

 

Figura 3.9 - Fluxograma de interface do jogo arcana (Marcel Tau, 2009) 
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3.2.1.5 Gameplay 

Durante o desenvolvimento do GDD os aspectos do gameplay são descri-

tos no documento. Em resumo o gameplay são as escolhas e desafios encontrados 

pelo o jogador durante a progressão do jogo. Os jogos possuem regras que devem 

ser seguidas pelos jogadores a fim de alcançar os objetivos e progredir na narrativa, 

por isso os desenvolvedores criam tutoriais ligados em conjunto com elementos da 

história para treinar os jogadores. Através de tutoriais, dentro do jogo, os jogadores 

conhecem as mecânicas básicas do sistema (NOVAK, 2012). 

Além de mecânicas, as regras de vitória e derrota também fazem parte do 

gameplay. Em gêneros de aventura derrotar chefes de fases é uma condição de vitória, 

em alguns jogos de puzzles resolver o enigma dentro de um intervalo de tempo deter-

minado é a condição necessária para passar de nível. Contudo, Novak (2012) reforça 

que há jogos onde não há condição de vitória, como o Tetris, onde o nível de dificul-

dade é aumentado conforme o jogador avança até o momento de parar de jogar. 

As regras de derrotas determinam as condições que levam o jogador a der-

rota, por exemplo, se o personagem morrer durante a missão o progresso será perdido, 

caracterizando uma derrota. 

Ademais, o gameplay determina o modo de interatividade do jogo que é 

escolhido de acordo com o gênero e história do game. Os modos de interatividades 

referem-se a forma que o jogador interage com o sistema. Os modos de interatividade 

são descritos abaixo na tabela 3: 

 

Modo de Interatividade Descrição 

Jogador versus Jogador (PvP) Nesse modo de jogo os jogadores não 
interagem com a IA do jogo, mas com ou-
tros jogadores. Sendo assim, canais de 
comunicação como chats são utilizados 
pelas equipes para montar estratégias 
bem definidas, como nos jogos de MMO. 
Em jogos de luta esse modo de jogo tam-
bém é comum, onde um jogador controla 
um personagem e outro jogador controla 
o oponente, por exemplo, os jogos da sé-
rie Street Fighter. 

Jogador versus Jogo Esse modo de jogo é comum em jogos 
single-player, onde o jogador controla o 
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personagem e enfrenta inimigos contro-
lados pela IA do sistema, os NPCs simu-
lam ações humanas e são aprimoradas 
de acordo com a dificuldade do jogo. Jo-
gos como Middle-Earth: Shadow Of Mor-
dor adotam esse modo de interatividade. 

Jogador versus Plataforma Interação entre o jogador e acessórios 
do sistema afim de executar tarefas den-
tro do jogo, como o acessório do Nin-
tendo Wii, o Wii Remote, que permite o 
jogador realizar comandos e manobras 
através de movimentos reais feito com o 
acessório. 

Tabela 3 - Fonte: Adaptado de Novak (2012) 

Os elementos de gameplay são especificados pelo game designer e deta-

lhes como modo de combate e movimentação também são discutidos durante a pré-

produção. 

3.3 PROTÓTIPO 

O protótipo do jogo é uma amostra de software, jogável, no qual o principal 

objetivo é mostrar a atmosfera do jogo e sua essência. Cruz (2013) destaca que a 

prototipagem mostra o conteúdo desenvolvido nas fases anteriores como uma forma 

de software e que é possível transformá-lo em um produto comercial. 

Contudo, Novak (2012) afirma que antes de um protótipo digital ser cons-

truído é importante a equipe desenvolver um protótipo simples e de baixa fidelidade, 

usando-se cartões, figuras e miniaturas, a fim de garantir que mecânicas de gameplay 

estejam corretas, pois, em um protótipo digital, a preocupação dos desenvolvedores 

com aspectos visuais pode fazer com que o foco no gameplay seja prejudicado. 

A prototipagem pode demonstrar as possibilidades do jogo, e assim garantir 
a participação dos envolvidos para o seu sucesso; sejam aqueles com co-
nhecimento operacional ou tático ou aqueles que investem no desenvolvi-
mento e fazem parte das atribuições estratégicas da empresa (CRUZ, 2013, 
p.53). 
 

A prototipagem digital permite as distribuidoras conhecerem a ideia e o vi-

sual do jogo. Se os publishers gostarem da ideia, as chances de financiamento do 

projeto são maiores. Os desenvolvedores durante essa fase, podem não possuir todas 
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as tecnologias que serão incorporadas ao jogo, por isso é importante que a o objetivo 

e o sentimento do jogo seja simulado. 

De acordo com Novak (2012), os protótipos atuais são criados como demos, 

e são a chance de aprender sobre novas mecânicas, testar ideias que parecem erra-

das, mas que possuem potencial para dar certo. Além disso, os protótipos também 

podem ser testados por jogadores que auxiliam a equipe de desenvolvimento através 

de comentários e apontam aspectos que podem sem melhorados. Ainda segundo No-

vak (2012), a opinião dos jogadores é um dos elementos mais importantes para a 

produção do protótipo e design de gameplay. 

3.4 PRODUÇÃO 

Após o processo de aprovação dos protótipos, os desenvolvedores iniciam 

a fase mais importante e longa de todo o projeto, a produção. A fase de produção 

conta com as etapas de codificação, modelagem, criação da interface e revisão dos 

documentos criados durante etapas anteriores (CRUZ, 2013). 

A maior parte das atividades realizadas durante a produção são práticas e 

variam de acordo com o projeto. Contudo, os desenvolvedores, em grande maioria, 

possuem problemas com o cronograma do projeto. Por exemplo, projetos que neces-

sitam de pelo menos um ano para serem concluídos, mas só possuem seis meses 

para finalizar o cronograma, com isso adiamentos e prejuízos ocorrem. Em situações 

como essas é comum integrantes da equipe abandonarem o projeto devido a condi-

ções exaustivas de trabalho (NOVAK, 2012). 

Os produtos de cada tarefa dessa etapa são revisados e acompanhados 

pela gestão do projeto. Cada etapa é entregue conforme a necessidade da equipe de 

produção.  

Os game designers mantêm o documento de design atualizado e são res-

ponsáveis pela adição ou remoção de conteúdo. Além disso, o público-alvo e as pla-

taformas de lançamento são determinados pelo game designer (OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Edwards (2006), ferramentas de modelagem 3D e animações são 

usadas para construir os cenários, os objetos e os personagens dos jogos. A equipe 

de arte cria texturas, vestimentas de personagens e ambientação do jogo de acordo 



60 

 

com os parâmetros estabelecidos pelo GDD. O desenvolvimento das animações como 

expressões faciais e movimentação do personagem são desenvolvidas durante a pro-

dução e requerem trabalho em equipe de animadores e artistas. Por exemplo, para 

criar a movimentação do personagem, em jogos onde a movimentação é feita através 

da técnica de capturas de movimentos, os artistas escolhem atores com modo de 

andar de acordo com as características do personagem (EDWARDS, 2006). 

A IA dos personagens são criadas durante a produção do jogo, os progra-

madores responsáveis pela criação da IA criam novas soluções para cada projeto, 

Edwards (2006) aponta que as bibliotecas muitas das vezes não estão prontas e pre-

cisam ser criadas para satisfazer os requisitos do jogo, por isso são constantemente 

atualizadas a fim de atender as necessidades do projeto. Os desenvolvedores conti-

nuamente atualizam e customizam os códigos que geralmente são baseados em lin-

guagem de programação C. 

 Além disso, os estúdios desenvolvem as próprias linguagens de scripts e 

novas tecnologias. "Nós usamos C++ e nossa própria linguagem script, porém os de-

talhes não são importantes. Nós usamos muitas ferramentas durante a criação do The 

Witcher 2" (Grzegorz Rdzany, 2017). Segundo Oliveira (2009), os primeiros 12 meses 

da produção de jogos são os mais longos e complexos, pois requer o desenvolvimento 

de ferramentas exclusivas para o projeto. 

Os desenvolvedores da IA dos personagens desenvolvem o sistema de fí-

sica, interações e colisões dos personagens dos jogos, cada ação é programada e 

especifica o comportamento do personagem quando interagem com outros persona-

gens ou objetos. O comportamento do personagem segue os padrões das especifica-

ções do documento de design (EDWARDS, 2016). 

Após a criação e implementação do conteúdo pelos artista e programado-

res, a equipe realiza o processo de otimização do jogo que consiste em fazer o projeto 

funcionar no hardware disponível para a plataforma. Em muitas situações o jogo exige 

muito processamento gráfico, sendo necessário hardwares mais potentes e caros 

para fazer o jogo funcionar de maneira satisfatória. Por isso, os desenvolvedores re-

duzem os recursos gráficos, processo conhecido como downgrade, como nível de de-

talhamento de objetos, distância de visão, números de personagens na tela ou modi-

ficam a iluminação do jogo a fim de melhorar a taxa de quadros que o jogo alcança 

(EDWARDS, 2016). 
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No final da fase, os testes de qualidade são realizados com o intuito de 

encontrar falhas e erros. Para (CRUZ, 2013, p.53) “com os testes concluídos a fase é 

terminada e, se a qualidade for aprovada, o desenvolvimento inicia a próxima fase [..]”. 

3.5 FASES DE TESTE 

3.5.1 Fase Alfa 

Após a fase de implementação de modelos, scripts de físicas e criação de 

todos os níveis do mundo, o jogo inicia a fase alfa. Nesse estágio do projeto o jogo 

está completo e pode ser jogado do início ao fim, contudo falhas e erros ainda ocorrem, 

problemas com renderização de texturas também são comuns durante essa fase. Por 

isso, uma pequena quantidade de jogadores é convidada a participar da fase alfa e 

reportam os problemas encontrados para os desenvolvedores que analisam e criam 

um banco de dados com as falhas e plano de testes, os jogadores também avaliam o 

desempenho do jogo (NOVAK, 2012). 

De acordo com Novak (2012), para passar da fase alfa o jogo deve satisfa-

zer requisitos básicos como possuir uma linguagem primária de textos, compatibili-

dade com a maioria dos softwares e hardwares do mercado, interface básica com 

documentação, além dos requisitos mínimos testados. 

3.5.2 Fase Beta 

Enquanto a fase alfa destina-se a fazer o levantamento de bugs, a fase 

beta reuni esforços em reparar as falhas. Os desenvolvedores durante a fase beta 

trabalham arduamente para consertar as falhas antes do lançamento do jogo. O obje-

tivo da fase beta também é melhorar o desempenho do jogo e reparar as falhas mais 

graves que podem inviabilizar a progressão do jogador. Os jogos de consoles, são 
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testados pelos fabricantes para garantir que o jogo está dentro dos padrões de quali-

dade. Os jogos de computador são testados conforme a compatibilidade do hardware, 

se o hardware possui suporte a tecnologias utilizadas pelo jogo ou configurações no 

qual o jogo não funciona (NOVAK, 2012) 

Durante a fase beta, o conteúdo, linguagens de textos, interface do usuário, 

artes e o manual do jogo devem estar completos para o jogo passar para a última fase 

de testes. Em jogos de PC, principalmente, a insuficiência de vários testes, devido a 

necessidade de cumprimento de prazos, pode acarretar em graves problemas de de-

sempenho e até mesmo bugs gráficos. 

 

 

Figura 3.10 - Bug gráfico em Assassins Creed Unity (Monteiro, 2014) 

3.5.3 Fase Gold 

Após a fase beta, o jogo começa a fase gold. Durante essa etapa o jogo 

deve ter passado por um excessivo processo de testes. Após a gravação do jogo em 

disco, o mesmo é enviado para o departamento de gerência que qualifica o produto, 

avalia os dados apresentados durante as fases beta e alfa e analisa o relatório de 

reparo de bugs. De acordo com (CRUZ, 2013, p.54), “se esta versão for considerada 

satisfatória, ela é então enviada ao publisher ou lançada no mercado de forma inde-

pendente”. 
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3.6 PÓS-PRODUÇÃO 

Após o lançamento do jogo, a desenvolvedora coleta dados de compras e 

a receptividade geral dos jogadores. Durante essa fase versões de patchs11 são lan-

çadas com o intuito de corrigir as falhas restantes e adicionar suporte a tecnologias. 

Além disso, atualizações (updates) podem ser lançadas para adicionar conteúdo ao 

jogo. Conteúdos adicionais são implementados para estender a vida do jogo (NOVAK, 

2012). 

Em atualizações de grande conteúdo, conhecidas como expansões, novas 

fases, cenários, personagens e até mesmo novas histórias são criadas. As expansões, 

em grande maioria, são pagas e requerem a instalação do jogo base (NOVAK, 2012). 

Entre exemplos de expansões estão World of Warcraft: Legion e The Sims 4: Vampi-

res disponíveis para PC. 

 Os downloable contents (DLCs) são conteúdos disponibilizados somente 

via download e adicionam vestimentas (skins), novos modelos de personagens e mo-

dos de jogos. Entre exemplos de DLCs estão Final Fantasy XV: Episode of Gladiolus 

e Battlefield 1: They Shay Not Pass. 

Além disso, a documentação do projeto é arquivada e organizada durante 

a pós-produção como afirma (CRUZ, 2013, p.54): 

No momento em que o desenvolvimento de jogo é concluído, um grande vo-
lume de informações e uma quantidade grande de conteúdos de jogo foram 
criados ao longo das fases anteriores, incluindo todos os arquivos utilizados 
no jogo final e todos os outros que foram deixados de lado durante o desen-
volvimento. Como atividade final de todo o desenvolvimento então está a ar-
mazenagem e a organização destes arquivos. 

 

                                                 

11 Termo utilizado para se referir a uma parte de código de software que é aplicado a 
outro software após instalado com o objetivo de corrigir falhas ou adicionar novas fun-
ções. Disponível em <http://www.computerhope.com/jargon/p/patch.htm>. Acesso 16 
março.2017 

http://www.computerhope.com/jargon/p/patch.htm
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Figura 3.11 - Final Fantasy XV: Episode of Gladiolus (Fanbolt, 2017) 

 

Figura 3.12 - Battlefield 1: They Shay Not Pass (iTechPost, 2017) 

3.7 MARKETING E COMUNIDADE  

As vendas de um jogo estão atreladas à qualidade do título, contudo as 

informações a respeito do título precisam chegar ao consumidor e o setor de marke-

ting é o responsável pela tarefa de apresentar o jogo aos jogadores. O setor foca em 

um público-alvo e através de demonstrações de gameplay, entrevistas com desenvol-

vedores e expondo fatos a respeito da trama convencem o jogador a comprar o jogo. 
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Entre as principais ferramentas da campanha de marketing está a internet. 

Através de websites, redes sociais, fóruns e vídeos a companhia forma a base de 

jogadores. O time também é responsável por anunciar tecnologias inovadoras que 

tornam o jogo único, como em Rise of Tomb Rider, onde a tecnologia Pure Hair foi 

utilizada para “renderizar12” fios de cabelo permitindo efeitos como acúmulo de neve 

e movimentos individuais dos fios de cabelo (Scammell, 2015). 

As funções do time de marketing, de acordo com Novak (2012), dividem-se 

em propagandas, relações públicas, vendas e promoções. 

3.7.1 Propagandas 

As equipes responsáveis pelas propagandas dos jogos utilizam redes soci-

ais como meio de divulgação e garantem que a informação chegue aos jogadores por 

meio de outros canais de mídias como sites especializado em jogos, revistas e pro-

gramas de televisão. A divulgação de artes conceituais, pôsteres e wallpapers fazem 

parte da propaganda dos jogos. O grupo de marketing da divisão PlayStation Portugal 

celebrou o dia dos pais através de uma propaganda que promove o novo jogo exclu-

sivo do PlayStation 4, God of War. 

                                                 

12 Termo adaptado do idioma inglês para se referir a palavra “renderer’, que não possui 
tradução exata para português, contudo a palavra refere-se ao ato de compilar e obter 
a forma final de um conjunto de dados através do processamento digital. 
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Figura 3.13 - Propaganda realizada pela PlayStation Portugal (Eurogamer, 2017) 

3.7.2 Promoções 

Sorteios, concursos, eventos comemorativos são artifícios usados pela 

equipe para promover o jogo. Os brindes dos sorteios podem incluir códigos promoci-

onais, blusas, adesivos e pôsteres. Em caso de jogos online, como World of Warcraft 

e Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, é comum que os desenvolvedores liberem o 

jogo por um curto período de tempo para o jogador testar, ou permitir os jogadores 

evoluírem até determinado nível. 

3.7.3 Relações Públicas 

Os profissionais de relações públicas focam em informar o público a res-

peito do jogo, antes mesmo do lançamento. Os vídeos de gameplays oficiais, scre-

enshots e demos são usados para apresentar ao público mais informações sobre o 
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game. As mídias especializadas em avaliar o jogo são convidadas pela equipe de re-

lações públicas, as entrevistas com desenvolvedores e comentários realizados pelo 

time de desenvolvimento também são organizadas pelos profissionais dessa área. 

3.7.4 Vendas 

As equipes de vendas mantêm o relacionamento com os compradores, lo-

jas online e físicas, atacadistas e fabricantes de hardwares. Os profissionais de ven-

das são responsáveis pela chegada dos jogos às lojas, além de oferecer descontos e 

ofertas aos jogadores. Em jogos AAA a equipe trabalha em conjunto com fabricantes 

a fim de criar versões personalizadas dos consoles com temas do jogo, por exemplo, 

o modelo personalizado do PlayStation 4 vendido pela Sony em parceria com Naughty 

Dog. 

 

Figura 3.14 - Uncharted™4 PlayStation®4 Bundle (Sony, 2016) 
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3.8 DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS 

Após o desenvolvimento do jogo e sua devida divulgação, faz-se necessá-

rio que o produto chegue ao consumidor final, por isso duas formas de distribuição 

são adotadas pelas desenvolvedoras: a distribuição via mídia física, geralmente DVDs, 

Blu-rays ou cartuchos e a distribuição digital. 

Durante as primeiras gerações de consoles a distribuição de jogos era re-

alizada somente através de mídia física. As remessas de mídias eram transportadas 

até as lojas físicas de jogos e vendidas aos consumidores. No entanto, com a expan-

são da banda larga e da capacidade de armazenamento dos dispositivos a distribuição 

digital tornou-se comum e o mercado passou a ser explorado até mesmo pelas pró-

prias desenvolvedoras de jogos como a Valve e a EA Games (FLEURY, NAKANO e 

CORDEIRO, 2014). 

Os desenvolvedores de consoles mais populares como Sony, Nintendo e 

Microsoft também aderiram ao método de distribuição digital, por exemplo a PlaySta-

tionStore, loja de distribuição digital da Sony, possui todos os jogos do console em 

mídia digital e ainda há a possibilidade de desfrutar do modo multiplayer dos jogos,  

caso o jogador assine o serviço adicional PlayStation Plus. Além de jogos, os jogado-

res podem comprar itens cosméticos (transmogs), itens que auxiliam o desempenho 

dos personagens, pacotes de expansões e filmes. 

Segundo (FLEURY, NAKANO e CORDEIRO, 2014), a grande revolução no 

âmbito de mídias digitais foi o lançamento da plataforma online Steam desenvolvida 

pela Valve que permitiu que até a comunidade de modders13 se desenvolvesse na 

plataforma, além de realizar grandes promoções em épocas de fim de ano. Os jogos 

são distribuídos pela empresa via download. 

O Steam expandiu o conceito, oferecendo novas funcionalidades e 
serviços complementares, tanto para desenvolvedores quanto para 
usuários, criando comunidades em torno de seus títulos e um mercado 
de jogos modificados pelos próprios usuários (os Mods), itens especi-
ais, além da distribuição de softwares voltados ao desenvolvimento de 
jogos (FLEURY, NAKANO e CORDEIRO, 2014, p. 60). 

 

                                                 

13 Jogadores que modificam mapas de jogos, adicionam texturas e missões a jogos 
com o auxílio de ferramentas desenvolvidas pelos produtores dos jogos e disponibili-
zada gratuitamente. 
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Ademais, a criação da Steam também possibilitou que desenvolvedores in-

dependentes ou estúdios de desenvolvimentos pequenos pudessem mostrar o traba-

lho que desenvolviam e analisar a reação da comunidade gamer através do serviço 

Steam GreenLight. O projeto permite que os desenvolvedores coloquem imagens do 

projeto (artes conceituais), a descrição do produto incluindo história e personagens e 

em casos de projetos mais avançados é possível assistir vídeos do protótipo do jogo. 

Sendo assim, através dos votos dos usuários, caso o jogo alcançasse a meta deter-

minada pelo serviço, o desenvolvedor ganhava uma página exclusiva na plataforma 

Steam. O projeto além de permitir que o desenvolvedor pudesse publicar o jogo na 

loja online, caso fosse aprovado pela comunidade, permitia aos projetos que não atin-

giram a meta do Steam GreenLight serem mostrados à comunidade, consistindo as-

sim em um meio de divulgação (LIMA, 2016). 

 

 

Figura 3.15 - Partida de Dota 2 (Lee, 2015) 
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4 TECNOLOGIAS POR TRÁS DO DESENVOLVIMENTO DE 

JOGOS 

O desenvolvimento de jogos requer o uso de conjuntos de ferramentas du-

rante a sua confecção para planejar, criar personagens e até mesmo testar o jogo. 

Entre as áreas onde as ferramentas são usadas estão design, arte, áudio e o motor 

de jogo. Além de softwares próprios, os desenvolvedores necessitam de kits de de-

senvolvimento de softwares (SDKs) dos fabricantes de hardwares específicos, como 

Nintendo, Microsoft e Sony a fim de desenvolver jogos multiplataformas ou exclusivos. 

4.1 DESIGN 

As ferramentas utilizadas pela equipe de design permitem a criação de par-

tes do jogo e protótipos. Os softwares de design podem ser desenvolvidos pela em-

presa que desenvolve o jogo ou por terceiros, as ferramentas criadas pelo estúdio de 

desenvolvimento são geralmente os level editors, ferramenta capazes de fazer modi-

ficações no mundo, adicionar objetos, personagens e criar novos mapas. Os desen-

volvedores liberam versões dos level editors para os jogadores criarem novas fases e 

aumentar as possibilidades do jogo, como em The Witcher 2: Assassins of Kings, a 

desenvolvedora CD Projekt Red desenvolveu a ferramenta Red Kit que permite os 

jogadores criarem novos mapas para o jogo, adicionar texturas e até incluir NPCs 

(NOVAK, 2012). 

http://en.cdprojektred.com/category/the-witcher-2/


71 

 

4.2 ARTE 

Na área artística, os profissionais focam no aspecto visual do jogo, desde 

a criação de personagens e vestimentas até detalhes do mundo como florestas. Pho-

toshop, 3DS Max, Maya e ZBrush são exemplos de ferramentas utilizadas (Loh-

man,2010).  

As ferramentas Maya e 3DS Max são utilizadas para modelar personagens, 

criar objetos que caracterizam o mundo do jogo, além de aperfeiçoamentos em ani-

mações dos personagens. Entre as ferramentas voltadas para animações destacam-

se SoftImage e LightWave, que oferecem soluções com recursos de animações de 

objetos e personagens, as ferramentas também fornecem suporte a efeitos visuais de 

iluminação, partículas, fumaças, líquidos, explosões e dinâmica de objetos, por exem-

plo, impacto causado por balas de revolve. O Photoshop é bastante utilizado em jogos 

2D para a criação de texturas, além disso é usado para efeitos de imagens promocio-

nais. 

              

Figura 4.1 - Modelagem de Objetos com 3DS Max (Nuclex-Games, sem data) 



72 

 

 

Figura 4.2 - Modelagem de personagem com Maya (CGMeetup, 2015) 

4.3 GAME ENGINE 

O conceito de game engine (motor de jogo) foi criado com o desenvolvi-

mento do jogo Doom na década de 1990 devido a forma com que os componentes de 

desenvolvimento foram distribuídos, em componentes do núcleo de software, que con-

tinham o sistema de rendering 3D, sistemas de colisões, áudio, arte (que continha os 

modelos do ambiente e personagens  do jogo), e as regras de gameplay. A partir desse 

conceito de separação de elementos, os desenvolvedores começaram a criar novas 

possibilidades para os seus produtos, adicionando armas, veículos e regras de jogos 

sem a necessidade de grandes modificações no código fonte do jogo (GREGORY, 

2015). 

Gregory (2015) reforça que, a partir desses avanços, a comunidade de mo-

dders nasceu e então as modificações de jogos a partir das ferramentas liberadas 

pelos próprios desenvolvedores tornaram-se comuns. 

O termo game engine refere-se ao software que pode ser usado para criar 

os mais variados tipos de jogos sem a necessidade de mudanças significativas no 

núcleo do sistema. Por isso, motores de jogos desenvolvidos para títulos específicos 
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de uma plataforma são mais difíceis para serem reutilizados, pois são destinados a 

uma arquitetura exclusiva. Caso fossem distribuídos para outras plataformas, a maior 

parte do código do motor precisaria ser refeito com o intuito de ser compatível com os 

demais hardwares (GREGORY, 2015). 

Em suma, Gregory (2015) destaca que a maior parte dos game engines 

são desenvolvidos cuidadosamente para uma plataforma e gêneros específicos. Por 

isso, quanto mais geral o propósito de um game engine, menos otimizado para deter-

minada plataforma o software se torna. Devido aos avanços nas técnicas de rendering 

e criação de estruturas de dados mais eficientes, aliado ao rápido crescimento do 

poder de processamento de hardwares, as diferenças entre engines de diferentes gê-

neros estão se tornando menos evidente (GREGORY, 2015). Os motores atuais per-

mitem que jogos de esportes, RPG e shooter utilizem a mesma engine, como o Fros-

tbite 3, motor gráfico utilizado em jogos como Mass Effect: Andromeda, Battlefield e 

FIFA 17. 

Dentre os game engines atuais destacam-se Frostbite (EA DICE), CryEn-

gine (Crytek) e Unity 3D (Unity Technologies). 

4.4 VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DE UM GAME ENGINE  

O funcionamento de um motor gráfico é complexo, por isso esta seção não 

irá adentrar em assuntos específicos de um motor gráfico, o objetivo será apresentar 

uma visão geral e o funcionamento básico do software. Serrano (2016) separa o game 

engine três partes menores: o math engine, motor gráfico (rendering engine) e o motor 

de física (physics engine). A interação desses componentes torna possível a criação 

dos sistemas componentes de um jogo e devido as características de cada um desses 

elementos é possível fazer com que o personagem se mova, apareça na tela e colida, 

por exemplo. 
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Figura 4.3 – Fonte: Adaptado de Serrano (2016) 

4.4.1 Math Engine 

O math engine realiza operações matemáticas de transformações lineares e ge-

ométricas. Os desenvolvedores, para criar esse nível do motor de jogo, concentram 

esforços na implementação de estruturas de matrizes e vetores, pois essas estruturas 

permitem que a translação e a rotação dos personagens tornem-se possíveis. Se-

gundo Serrano (2016), operações de adição e subtração de vetores permitem os mo-

vimentos dos personagens, o produto interno usual de vetores pode ser usado para 

calcular a intensidade de brilho de uma fonte de luz em determinado ponto do mapa 

e o produto vetorial descreve a direção que uma superfície aponta. 

Além de operações básicas com vetores, os desenvolvedores implementam as 

operações matriciais como, por exemplo, transformações matriciais, matriz inversa, 

identidade e transposta. Essas operações descrevem o movimento de rotação dos 

personagens (SERRANO, 2016). 
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As rotações em duas dimensões (2D) podem ser representadas por matrizes 2x2 

e através de coordenadas homogêneas a rotação é feita. Para realizar a rotação em 

β graus a seguinte operação deve ser realizada: 

[𝑝′𝑥 𝑝′𝑦] = [𝑝𝑥 𝑝𝑦] [
cos β sin β 

− sin β cos β 
] 

 

 

Figura 4.4 - Esquema do Math Engine - Fonte: Adaptado de Serrano (2016) 

4.4.2 Motor Gráfico 

Para Gregory (2015), construir o motor gráfico de uma game engine é um 

dos maiores e mais complexos desafios durante o desenvolvimento. Os “renderizado-

res” gráficos atuais não possuem um padrão para serem criados, contudo a maioria 

segue as ideias do designer de hardware de gráficos 3D. A arquitetura em camadas é 

uma das formas empregadas na produção do motor gráfico. Sendo assim, algumas 

camadas que compõem o motor gráfico serão abordadas nas próximas seções desse 

subcapítulo.  
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4.4.2.1 Low-Leveling Renderer 

O processamento ”bruto” do motor gráfico é realizado no low-level renderer, 

nesse nível a prioridade do projeto é realizar o máximo de operações geométricas 

possíveis de maneira eficiente. Os dispositivos de interface gráficas, como DirectX e 

OpenGL são os meios de comunicação da unidade central de processamento (CPU) 

com a unidade gráfica de processamento (GPU) e é através dessas APIs que as ren-

derizações de pixels são realizadas (GREGORY, 2015). 

Os cálculos de iluminação de ambientes são realizados nesse nível do motor, 

assim como partículas, partes de terrenos e malhas14, com o intuito de serem “rende-

rizados” da maneira mais eficiente possível. O low-level renderer cria a geometria pri-

mitiva do sistema, como curvas, linhas e polígonos. De acordo com Gregory (2015), 

essa camada é responsável por gerenciar os recursos de hardware através de um 

complexo sistema de simulação de materiais e iluminação dinâmica. As geometrias 

primitivas, nesse sistema, estão relacionadas com um tipo de material que determi-

nará características do objeto e são afetadas por iluminação dinâmica. Além disso, o 

sistema utiliza o tipo de material como base para determinar qual textura será usada 

em uma primitiva e quais dispositivos necessitam ser utilizados para realizar a tarefa 

(GREGORY, 2015). 

 

4.4.2.2 Otimizações e Culling  

Como mencionado anteriormente, o low-level rendering é responsável por cons-

truir toda a geometria utilizada pelo motor gráfico, mesmo quando certas primitivas 

não aparecem na câmera, elas estão sendo processadas. A fim de diminuir a sobre-

carga de processamento, outro componente deve ser usado para limitar o número 

                                                 

14 É uma colecção de arestas, vértices e polígonos interligados de modo que cada 
aresta é apenas partilhada no máximo por dois polígonos. Disponível em < http://pa-
ginas.fe.up.pt/~aas/pub/Aulas/CG/Slides/10_CurvSuperf.pdf>. Acessado em 30.mar 
2017 

http://paginas.fe.up.pt/~aas/pub/Aulas/CG/Slides/10_CurvSuperf.pdf
http://paginas.fe.up.pt/~aas/pub/Aulas/CG/Slides/10_CurvSuperf.pdf
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primitivas na tela, Gregory (2015) destaca que jogos de pequeno porte e com poucos 

detalhes geralmente utilizam a técnica de frustum cull, que consiste em eliminar obje-

tos da tela que não estão visíveis para o jogador. 

Em jogos maiores, as estruturas de dados subdivisões espaciais (spatial subdivi-

sions) são utilizados “para melhorar a eficiência de renderização, permitindo que o 

conjunto de objetos potencialmente visíveis (PVS) seja criado rapidamente” (GRE-

GORY, 2015, p.42, tradução nossa). 

4.4.2.3 Efeitos Visuais 

O capítulo 2 abordou a evolução dos jogos ao longo das décadas e entre 

as mais significativas evoluções foram os efeitos gráficos. Nos jogos atuais é possível 

encontrar efeitos visuais como explosões, umidade e fumaça, efeitos de iluminação 

tais como raios crepusculares e sombras dinâmicas. Os efeitos de suavização de bor-

das, como o full-screen anti-aliasing (FSAA) também são realizados pelos algoritmos 

de efeitos especiais do motor gráfico. 

 Esse motor é responsável por modelar a superfície do terreno do jogo, por 

isso técnicas especiais devem ser utilizadas para que o terreno seja “renderizado” de 

maneira dinâmica, com o intuito de permitir os jogadores enxergarem longas distân-

cias, mas de maneira que não sobrecarregue o hardware. O motor gráfico deve prover 

funções que permitam aos artistas colorirem os elementos do terreno como grama, 

pedras e terra (GREGORY, 2015). 

 Além dos efeitos citados, os ambientes compostos de água como oceanos, 

cachoeiras e lagos são comuns nos jogos. Devido a diversidade dos ambientes, polu-

ídos, limpos ou naturais, cada tipo de água necessita de uma tecnologia diferente para 

ser “renderizada”. Ademais, os sistemas de água interagem com o motor de física, 

pois algumas características devem ser incorporadas ao fluido como flutuação, em-

puxo, dinâmica de fluidos, mergulho e mecânicas de nado (GREGORY, 2015). Os 

sistemas de água mais realistas também realizam tarefas avançadas em efeitos de 

partículas, para criar a sensação de pingos e vapor de água em superfícies de paredes 

e vidros. 
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Figura 4.5 - Sistemas de líquidos de Crysis 3 (Glaser, 2013) 

4.4.2.4 World Editor 

O editor de mundo (World Editor) é uma ferramenta disponibilizada pelos 

game engines comerciais que tem como meta fazer com que os conteúdos (assets) 

criados fora do motor sejam implementados dentro do ambiente do jogo. Por exemplo, 

um objeto que representa um avião criado no software Maya deve ser incorporado ao 

jogo. Através do editor de mundo o objeto é importado para dentro do jogo (GREGORY, 

2015). 

Gregory (2015) afirma que os desenvolvedores de Doom e Quake utiliza-

ram a ferramenta Radiant para montar o ambiente dos jogos. 
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Figura 4.6 - Screenshot da Ferramenta Radiant (Gregory, 2015) 

Os editores de mundo permitem que o comportamento dos objetos seja 

especificado através da configuração de parâmetros ou até mesmo pela execução de 

scripts - tópico abordado na seção 4.7. Os editores criam “pedaços” do jogo e aos 

poucos cada área do mundo é construída, em um world editor o desenvolvedor pode 

renomear uma área do jogo, destruí-la ou combinar com outras áreas (GREGORY, 

2015). 

Segundo Gregory (2015), há game engines que permitem que elementos 

do jogo como águas, terrenos e outros elementos estáticos sejam criados dentro do 

próprio motor do jogo, contudo há motores que necessitam que alguns elementos se-

jam criados em ferramentas stand-alone15  para posteriormente serem importados 

para o motor do jogo. 

                                                 

15 Softwares autossuficientes, ou seja, independem de outros softwares ou recursos 
como a internet. Um software stand-alone pode se referir à aplicações portáteis que 
além de serem independentes de outras aplicações dispensam a necessidade de ins-
talação. Disponível em <https://www.thebalance.com/types-of-stand-alone-software-
1293731>. Acessado em 30.mar 2017 

https://www.thebalance.com/types-of-stand-alone-software-1293731
https://www.thebalance.com/types-of-stand-alone-software-1293731
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A visualização do ambiente do game também é outra característica pre-

sente em um editor de mundo, geralmente os editores 3D dispõem de ferramentas 

que possibilitam aos desenvolvedores percorrerem o ambiente em diferentes pers-

pectivas. Aliada a visualização as funções de navegação também estão presentes e 

possibilitam que câmera seja focada em um objeto específico e rotacionada em torno 

do objeto (GREGORY, 2015). 

Embora os editores consigam lidar com todos os objetos que compõem o 

mundo de um jogo, objetos específicos necessitam de tratamentos especiais, por 

exemplo, luz, emissores de partículas, fontes sonoras e regiões (GREGORY, 2015). 

De acordo com Gregory (2015), objetos como a luz, que não possuem malhas, são 

representados por símbolos que representam uma fonte de luz e os efeitos da fonte 

luminosa são aplicados ao objeto a fim de que os desenvolvedores possam visualizar 

se os efeitos satisfazem as expectativas da equipe.  

4.4.3 Motor de Física 

O motor de física é o nível do game engine responsável por tratar os as-

pectos físicos do jogo como colisões, gravidade, velocidade e torque. O tipo mais co-

mum de efeito físico é a gravidade, sem a implementação desse conceito o efeito de 

queda não seria possível (SERRANO, 2016). 

Gregory (2015) ressalta que as detecções de colisões são essenciais em 

quaisquer jogos, pois sem essa técnica os objetos iriam interpenetrar uns nos outros 

e a interação entre eles e os jogadores não seria possível. Além disso, os sistemas de 

física também estão relacionados com os sistemas de dinâmicas de corpos rígidos, 

força e torque que são conceitos base para a mecânica clássica aplicada nos corpos. 

Em suma, poucos desenvolvedores optam por criar os próprios sistemas 

de física em seus jogos. Middlewares16 são normalmente integrados ao game engine 

e realizam os cálculos necessários para que a física do jogo fique consistente, entre 

                                                 

16 Tecnologia responsável por fazer a mediação entre tecnologias, fica entre o que o 
usuário visualiza e a fonte de dados. Usado para realizar uma “ponte” de informações 
entre programas”, ocultando diferenças de protocolo e plataformas. Disponível em < 
https://www.4linux.com.br/o-que-e-middleware>. Acessado em 22.mar 2017 

https://www.4linux.com.br/o-que-e-middleware
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famosos motores de físicas estão Havok e PhysX (GREGORY, 2015). O nVidia PhysX 

incorpora física de controle de veículos, partículas, colisões, movimento de corpos e 

de roupas (i.e., nVidia, 2017). Além de aplicações no motor de física, os middlewares 

desempenham funções nas áreas de design e áudio fazendo com que os desenvol-

vedores aumentem sua produtividade, reduzam a quantidade de código e ganhem 

tempo no cronograma. A tabela a seguir apresenta middlewares usados na indústria 

de jogos atualmente divididos por categorias. 

 

Iluminação Descrição 

Beast Middleware desenvolvido pela Autodesk 
que disponibiliza um conjunto de ferra-
mentas para criar efeitos de iluminação. 
Com a ferramenta é possível criar refle-
xos, sombras suavizadas, iluminação de 
alto alcance e iluminação de objetos em 
movimento. 

Enlighten Assim como o Beast, a ferramenta En-
lighten cria efeitos de iluminação em 
tempo real para jogos. O software tam-
bém cria o efeito de reflexão baseado no 
tipo de material, características da su-
perfície e da fonte de iluminação. 

Áudio Descrição 

Wwise Software destinado a criação de áudio 
de animações de jogos. Entre as princi-
pais funções da ferramenta estão a apli-
cação de efeitos de áudios via plug-in, si-
mulação de sons em ambientes e impor-
tação de áudios para serem utilizados 
dentro do jogo. Além disso, o software 
oferece facilidades para integração de 
áudio entre diferentes engines. 

Interface Descrição 

Scaleform O Autodesk Scaleform é uma ferramenta 
que cria sistemas de menus interativos, 
com bastante fluidez, leveza e riqueza 
nos recursos. 

Diversos Descrição 

SpeedTree O software gera modelos realísticos de 
árvores com a técnica de level of detail 
(LOD), que permite que diferentes repre-
sentações do objeto sejam observadas 
de acordo com a distância que o objeto 
está do observador. 
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Simplygon O software é responsável por fazer a oti-
mização dos polígonos dos objetos atra-
vés da técnica de LOD. A ferramenta di-
minui o poder computacional necessário 
para criar os objetos sem perdas de qua-
lidade. 

Umbra Assim como o Sympligon, o Umbra tem 
como principal finalidade otimizar os ob-
jetos. Entre as principais técnicas utiliza-
das pela ferramenta está o occlusion-cul-
ling que “renderiza” somente o que é vi-
sível para o jogador, fazendo com que os 
jogos economizem poder de processa-
mento. Além da otimização, é possível 
fazer com que o software melhore a qua-
lidade gráfica dos objetos. O software 
está disponível para a maior parte dos 
game engines atuais. 

Tabela 4 - Fonte: Adaptado de Pethrus (2016). 

4.5 OUTROS ELEMENTOS DE UM GAME ENGINE  

4.5.1 Áudio Engine 

Os jogos 3D exigem tratamento especial de efeitos sonoros para tornarem-

se imersivos, por isso motores de renderizações de áudio são usados. Os áudios 3D, 

que simulam o ambiente real de um mundo, devem dar a sensação de que o local 

onde o jogador está localizado é real. 

Em mundos de jogos complexos como Grand Theft Auto e Assassins Creed, 

onde diversos eventos ocorrem no mesmo momento, milhares de sons precisam ser 

reproduzidos como: passos, tiros, conversas, explosões, colisões de objetos, chuvas, 

sons de animais e até o vento. Com o intuito de aperfeiçoar a experiência dos jogado-

res, os produtores desenvolvem os sistemas de áudio com base em sistemas de home 

theaters, pois permite aos jogadores perceberem de maneira mais precisa a direção 

dos sons (GREGORY,2015). 
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Gregory (2015) afirma que além dos áudios 3D, o motor de renderização 

de áudio também é responsável por reproduzir e carregar sons do sistema, por exem-

plo, voz de narradores e personagens, sons de menu e músicas. 

O autor destaca que para construir o som ambiente do mundo virtual é pre-

ciso transmitir as características da ambientação do jogo para a engine e destaca os 

seguintes elementos: 

• Fontes de som 3D: os sons de um jogo originam-se em um determi-

nado ponto do mundo do jogo e consistem em um sinal monofônico, 

informações como velocidade, padrão de propagação de onda e al-

cance da onda devem ser fornecidos a engine (GREGORY, 2015). 

• Ouvinte: microfone virtual localizado em algum ponto do mapa do 

jogo. É usado para o cálculo de atenuação de som baseado em dis-

tância e para calcular os canais de som de acordo com a posição 

que o jogador se encontra no mapa (GREGORY, 2015). 

• Modelo do ambiente: modelo usado para descrever características 

ambientais como geometria e superfícies dos locais, ou seja, des-

creve propriedades acústicas dos ambientes onde o jogo ocorre 

(GREGORY, 2015). 

4.5.2 Sistemas de Inteligência artificial 

Para Gregory (2015), os sistemas de inteligência artificial, em sua forma 

mais básica, consistem em conhecimento básico do mundo, sistemas de percepção 

como detecção de movimentos de outros personagens e sistemas de localização. A 

IA tem como principal objetivo a tomada de decisões. “Entende-se por Inteligência 

Artificial (IA) para jogos, os programas que descreverão o comportamento de entida-

des não controladas pelo jogador, tipicamente os NPCs” (CLUA e BITTENCOURT, 

2005, p. 29). 

Além de tomadas de decisões, o sistema de IA é responsável por caracte-

rísticas que tornam a personalidade de um personagem mais próxima dos seres hu-
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manos através de estados emocionais, como raiva, felicidade, amor e empatia. A ha-

bilidade de aprendizado através de decisões incorretas complementa a IA (GREGORY, 

2015). 

Clua e Bittencourt (2005) destacam que a IA dos personagens, de uma ma-

neira geral, funciona através de estados. Por exemplo, em jogos virtuais de tabuleiros 

como Xadrez a IA entra em estado de espera enquanto o adversário está montando 

uma estratégia ou realizando uma jogada e após a finalização do turno entra em modo 

de ação para movimentar as peças. 

Segundo Felinto e Senefonte (2015), algoritmos como MINIMAX, redes 

neurais e FUZZY são comuns na implementação de agentes inteligentes em sistemas. 

O algoritmo MINIMAX possui esse nome pois, em um jogo de dois jogadores aquele 

que realiza as melhores jogadas é denominado MAX e o jogador que deverá diminuir 

as chances de jogadas bem sucedidas do adversário é o MIN. O algoritmo tem como 

objetivo diminuir as chances do adversário (jogador) realizar jogadas melhores, por 

isso utiliza cálculos recursivos baseados nas jogadas do adversário para traçar o es-

tado atual do jogo e assim analisar as possíveis jogadas que um jogador pode realizar 

(FELINTO e SENEFONTE, 2015). 

Os algoritmos Redes Neurais, são implementados através de modelos ma-

temáticos que simulam a estrutura neural do sistema nervoso central de organismos 

inteligentes que possuem habilidade de aprendizado. “Uma grande rede neural artifi-

cial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento; já o cérebro de um 

mamífero pode ter muitos bilhões de neurônios“ (CARVALHO, 2017). Segundo Car-

valho (2017), as redes neurais artificiais são compostas por diversas unidades de pro-

cessamento simples que estão conectadas por um canal de comunicação com um 

peso em comum. 

Em situações onde uma aplicação necessita de particularidades do racio-

cínio humano, por exemplo, tomadas de decisões devem ser automatizadas, as prá-

ticas da lógica FUZZY são utilizadas. Segundo Felinto e Senefonte (2015), essa téc-

nica também é conhecida como lógica nebulosa e tem como objetivo realizar a tomada 

de decisões através de ambientes de incerteza. 

Embora os sistemas de inteligência artificial dos jogos tenham evoluído 

bastante em relação aos jogos das primeiras gerações de consoles, como Pac-Man, 

a IA não evoluiu de maneira tão rápida quanto os gráficos e isso se deve a limitação 

de recursos dos hardwares, pois os sistemas mais eficientes de inteligência exigem 
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maiores recursos do hardware, logo os desenvolvedores enfrentam problemas ao ba-

lancear IA aprimorada com gráficos realistas (CLUA e BITTENCOURT, 2005, p.29).  

4.6 LINGUAGENS DE SCRIPT 

O motor do jogo durante a fase de produção é adaptado pelos desenvolve-

dores com o intuito de satisfazer os requisitos do projeto. Por isso, os programadores 

utilizam linguagens de script para modificar o funcionamento do motor e controlar fun-

ções do sistema. A linguagens utilizadas são de alto nível como Python, C e C#, e 

permitem aos desenvolvedores criar novas funcionalidades e customizar o motor do 

jogo de forma mais produtiva (GREGORY, 2015). 

Gregory (2015) separa as linguagens em dois tipos: linguagem de definição 

de dados (Data-definition language - DDL) e linguagem de script em tempo de execu-

ção (runtime script language). As DDLs são usadas para criar estruturas de armaze-

namentos e gravar informações nessas estruturas que são utilizadas pelo motor do 

jogo. Já as linguagens de script em tempo de execução são executadas durante a 

realização de procedimentos dentro do motor. 

As linguagens de programação possuem diferentes características e termi-

nologias, por isso são classificadas de acordo com critérios bem definidos. A tabela 

abaixo descreve as principais terminologias do contexto abordado pela obra: 

 

Terminologia Descrição 

Linguagens Interpretadas Em linguagens interpretadas o código 
fonte é transformado em um código inter-
mediário (byte code), que independe da 
plataforma. Esses códigos intermediá-
rios são executados por uma máquina 
virtual (virtual machine - VM) que opera 
como uma CPU virtual que interpreta o 
byte code. Entre os principais benefícios 
das linguagens interpretadas está a por-
tabilidade para diferentes plataformas. 
No entanto, a máquina virtual executa de 
maneira mais lenta que o processador 
nativo, por isso o tempo de execução de 
aplicações em linguagem interpretadas 
tende a ser maior. 
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Linguagens Compiladas  As linguagens compiladas são executa-
das diretamente na CPU, pois o código 
fonte é convertido em código de má-
quina, de baixo nível. 

Linguagens Funcionais Em linguagens funcionais, todos os com-
ponentes são funções. Devido ao alto 
grau de abstração, as linguagens funcio-
nais proporcionam menor ocorrência de 
erros. Além disso, as operações de atri-
buições não estão presentes nesse tipo 
de linguagem, o que as tornam mais sim-
ples para análises matemáticas. 

Linguagens Procedurais A construção do código é baseada em 
procedimentos ou funções, que permi-
tem realizar operações, cálculos e mudar 
estados de estrutura de dado na memó-
ria. 

Linguagens orientadas a objetos Em linguagens orientadas objetos a uni-
dade principal do desenvolvimento são 
as classes, estrutura de dados com forte 
acoplamento e um conjunto de métodos 
que contêm informações acerca da ma-
nipulação de dados e varáveis. 

Tabela 5 - Fonte: Adaptado de Gregory (2015) 

As linguagens de scripts usadas em grande parte dos jogos são interpreta-

das devido a flexibilidade e portabilidade. Além desse fator, as linguagens de scripts 

tendem a ser leves e o consumo de memória pequeno, pois foram projetadas para o 

uso em sistemas embutidos (GREGORY, 2015).  

Os desenvolvedores necessitam de rápida interação e produtividade du-

rante a fase de produção do projeto com o intuito de finalizar as tarefas dentro dos 

prazos, quando um código nativo do projeto é modificado, todo o jogo necessita ser 

recompilado e, por conseguinte reiniciado para que os efeitos sejam visualizados. 

Contudo, ao se utilizar linguagens de scripts é possível visualizar as mudanças ocor-

ridas de maneira rápida, sem que todo o sistema seja reiniciado (GREGORY, 2015). 



87 

 

4.6.1 Lua 

A linguagem Lua foi completamente desenvolvida no Brasil por uma equipe 

de desenvolvedores da Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

A linguagem é leve e não aumenta significativamente o tamanho da aplicação (i.e., 

Lua, 2017). 

Gregory (2015) afirma que a linguagem é fácil de ser integrada a um motor 

de jogo, é popular entre os estúdios de desenvolvimentos e está presente em diversas 

aplicações como Adobe’s Photoshop Lightroom e World of Warcraft. Entre os aspec-

tos técnicos destaca-se a velocidade de execução dos scripts, pois a linguagem exe-

cuta o código intermediário de maneira mais eficiente que a maioria das linguagens 

de scripts e é de fácil adaptação para outras plataformas (GREGORY, 2015). 

Lua possui tipagem dinâmica, ou seja, não é necessário declarar tipos para 

variáveis, além disso a linguagem pode realizar chamadas a funções escritas em C. 

Ademais, Gregory (2015) reforça que o núcleo da linguagem é simples e pequeno, 

contudo foi projetado para receber meta-mecanismos que permitem a expandir as 

funcionalidades da linguagem. 

Um conceito fundamental no projeto de Lua é fornecer meta-mecanis-
mos para a implementação de construções, em vez de fornecer uma multidão 
de construções diretamente na linguagem. Por exemplo, embora Lua não 
seja uma linguagem puramente orientada a objetos, ela fornece meta-meca-
nismos para a implementação de classes e herança. Os meta-mecanismos 
de Lua trazem uma economia de conceitos e mantêm a linguagem pequena, 
ao mesmo tempo que permitem que a semântica seja estendida de maneiras 
não convencionais (i.e., LUA, 2017). 

4.6.2 Python 

Python é uma linguagem de script procedural, orientada a objetos com ti-

pagem dinâmica e oferece fácil integração com outras linguagens. Os códigos desen-

volvidos nessa linguagem são fáceis de serem lidos devido ao estilo de indentação. 

Diferentemente da linguagem LUA o núcleo de Python é orientado a objetos o que 

torna a implementação da linguagem mais simples em alguns jogos. 
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Além disso, há uma vasta biblioteca e módulos desenvolvidos por terceiros 

que dão uma extensa base de complementos à linguagem, aliado a isso Python possui 

muitos documentos e tutoriais. 

A linguagem possui semelhanças com a linguagem C em muitos aspectos, 

mas em Python os espaços em branco são utilizados para indentação e servem para 

definir o escopo da aplicação, em C o escopo é definido através de aberturas e fecha-

mentos de chaves. 

Python utiliza como estrutura de dados primária as listas – que realizam a 

indexação de valores atômicos – e os dicionários de dados, que são tabelas de valores. 

Gregory (2015) ressalta que devido a essa organização da linguagem estruturas de 

dados de alta complexidade podem ser criadas de maneiras mais simples. 

  



89 

 

 

5 PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS  

Como mencionado em capítulos anteriores a equipe de desenvolvimento 

de um jogo é interdisciplinar, por isso exige que pessoas com diferentes habilidades 

trabalhem juntas com o intuito de criar um produto de sucesso. Para Novak (2012), 

um jogo pode ser desenvolvido por um programador e um artista somente, contudo, 

para que um produto de sucesso seja desenvolvido, somente programação e arte não 

são suficientes. 

Na perspectiva de Novak (2012), os estúdios de jogos são compostos ba-

sicamente dos seguintes profissionais: engenheiros, programadores, artistas, desig-

ners e produtores. Em cada área há subdivisões em que diferentes profissionais tra-

balham, por isso jogos extensos, inovadores e com alto custo de desenvolvimento, 

como The Witcher 3 Wild Hunt, exigem um elevado número de pessoas trabalhando 

no mesmo projeto. 

5.1 ENGENHEIROS E PROGRAMADORES 

Os engenheiros são os profissionais responsáveis por projetar e implemen-

tar toda a arquitetura e infraestrutura de software para que o projeto seja criado. Gre-

gory (2015) categoriza os engenheiros em duas vertentes: os profissionais que traba-

lham diretamente no jogo, programando, otimizando e criando módulos para o motor 

de jogo (runtime programmers) e os profissionais que desenvolvem ferramentas de 

auxílio para a equipe (tools programmers). 

Os profissionais envolvidos focam em diferentes áreas de conhecimento 

como motor de renderização, inteligência artificial ou física aplicada a jogos. Há tam-

bém os programadores que focam em aprimorar o gameplay através de programação 

e scripts. Dentre os cargos que os esses profissionais podem assumir destacam-se: 



90 

 

diretor técnico, líder de programação, programador de rede, programador gráfico e 

programador de IA. 

5.1.1 Diretor Técnico 

Na visão de Novak (2012) o diretor técnico é responsável pela criação do 

documento de design técnico (TDD) e por supervisionar os procedimentos implemen-

tados pela equipe de desenvolvimento durante a fase de produção. O profissional 

também é encarregado de escolher as ferramentas adequadas para o projeto bem 

como o hardware e os padrões de desenvolvimento. Novak (2012) destaca que um 

diretor técnico é o responsável por investigar áreas problemáticas e encontrar solu-

ções para esses problemas, o profissional deve guiar a equipe em partes onde me-

lhorias são necessárias. 

5.1.2 Líder de Programação 

O líder de programação está envolvido diariamente com a equipe de de-

senvolvimento e também participa da criação de códigos para o jogo e faz a ligação 

entre o diretor técnico e os profissionais da equipe. Um líder de programação deve 

administrar o tempo das atividades e analisar as melhores técnicas de implementação 

dos sistemas. Novak (2012) destaca que em equipes de pequeno porte o líder de 

programação cria rotinas, realiza ajustes no cronograma para os desenvolvedores e 

determina se mudanças no pipeline de renderização ou mudanças de design são ne-

cessárias. 

Além disso, os profissionais dessa área precisam ser multitarefas, com alto 

grau de criatividade e inovação. A comunicação é imprescindível para a progressão 

do projeto, pois esse profissional precisa expor e absorver ideias para os outros de-

senvolvedores (i.e., CreativeSkillSet, 2017). 
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5.1.3 Programador de redes 

Os jogos atuais, em grande maioria, possuem o modo multiplayer onde jo-

gadores de diferentes localidades podem interagir em partidas online fazendo com 

que a diversão e o “tempo de vida” do jogo aumentem. Os programadores de redes 

são os profissionais que tornam os jogos multiplayers, incluindo gênero MMO, possí-

veis, pois desenvolvem a infraestrutura de software necessária para que os jogos pos-

suam recursos de interatividade online como as “salas de partidas”, os canais de co-

municação (chats) e gravação de dados de partidas. Entre as atribuições do profissi-

onal estão: determinar a arquitetura cliente/servidor; a segurança; administração de 

banco de dados do sistema e criação de códigos que utilizam protocolos, como Pro-

tocolo de Controle de Transmissão, o Protocolo de Internet (TCP/IP) e o User Data-

gram Protocol (UDP) (NOVAK, 2012). 

 

5.1.4 Programador de gráficos 

Os programadores de gráficos são profissionais híbridos, programadores e 

artistas, simultaneamente, e são os responsáveis por criar soluções gráficas para o 

jogo, como os efeitos especiais de partículas e animações. Entre os requisitos desses 

profissionais estão conhecimentos avançados em OpenGL (atualmente chamado de 

Vulkan) e DirectX, habilidades com as principais linguagens de programação para jo-

gos do mercado, por exemplo C e C++ (NOVAK, 2012). Em motores como Unity 3D 

conhecimentos em linguagens como C# e Go também são necessários para a execu-

ção de scripts. 
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5.1.5 Programador de IA 

Os jogadores, além da habilidade individual, precisam interagir com outros 

personagens para obter conquistas, em jogos single-player os NPCs interagem com 

os jogadores exercendo diversos papeis, como mencionado no capítulo 3. O compor-

tamento dos personagens é determinado pela IA do sistema do jogo, e o programador 

de IA é o profissional responsável por criar e implementar as características dos per-

sonagens dentro do jogo. Implementar os sistemas de IA requerem habilidades lógicas, 

conhecimento dos mapas e das decisões dos jogadores. Além disso, os programado-

res devem equilibrar a inteligência dos personagens de acordo com as situações do 

jogo afim de que o gameplay seja divertido e coerente com a história. 

5.2 ARTE 

Gregory (2015) destaca que “o conteúdo é rei” e a maior parte do conteúdo 

é criado pela equipe de arte e que a função dos artistas é imprescindível, pois a qua-

lidade do trabalho desses profissionais pode arruinar ou tornar o jogo um sucesso. 

Novak (2012) ressalta que os artistas trabalham em aplicações com focos distintos, 

por exemplo criação de personagens, trajes, veículos e etc. 

5.2.1 Artistas Conceituais  

Os artistas conceituais criam os primeiros esboços do ambiente do jogo 

bem como os personagens, a partir das ideias de arte conceituais que o jogo será 

modelado. Para Novak (2015) através das artes conceituais é possível obter as pri-

meiras impressões a respeito do jogo e a qualidade do trabalho é fundamental para 

garantir que os publishers aprovem a ideia para que o projeto seja iniciado. Durante a 

fase de concepção, a primeira fase do projeto de desenvolvimento, os artistas concei-

tuais produzem as primeiras imagens que ilustram a ambientação do jogo. 
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Figura 5.1 - Arte Conceitual de Word of Warcraft (UsBattle, 2012) 

5.2.2 Modelers 

A partir do trabalho dos artistas conceituais, os modelers usam os docu-

mentos criados em etapas anteriores para modelar os objetos 3D como casas, prédios, 

personagens e veículos. Outra técnica usada por esses profissionais consiste em di-

gitalizar modelos 3D reais e importar os arquivos para softwares como 3D Studio Max 

ou Maya. Objetos que simulam construções naturais como montanhas são criados a 

partir de formas geométricas que são combinadas e remodeladas nos softwares de 

edição 3D. 
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Figura 5.2 - Modelo 3D no Maya (Toxik, 2008) 

 

5.2.3 Artista de Textura 

As texturas utilizadas pelos modelers em construções, terrenos, pele de 

personagens são criadas pelos artistas de texturas. As texturas são imagens 2D usa-

das para dar características especiais às superfícies 3D (GREGORY, 2015). 

Segundo Novak (2012), os artistas além de criarem texturas também utili-

zam texturas do mundo real e importam as imagens para programas de edição de 

imagens como o Adobe Photoshop e constroem os assets do projeto. 
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Figura 5.3 - Cena de The Last Of Us sem Texturas (Gregory, 2015) 

5.2.4 Animadores 

A animação de personagens implica em implementar movimentos a objetos 

e personagens do jogo. Os animadores implementam duas técnicas de animação: 

keyframing (onde o animador cria cada movimento sequencialmente em quadros) e 

motion capture (onde os movimentos são capturados por atores através de sensores) 

(NOVAK, 2012). 

Os animadores devem produzir animações que sejam suportadas pelo 

game engine, ademais a movimentação deve refletir a situação que o personagem se 

encontra (GREGORY, 2015). Por exemplo, em cenas de fuga os personagens devem 

se movimentar de maneira rápida e agitada, para que a emoção seja passada para o 

jogador. 
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Figura 5.4 - Captura de movimentos do jogo FIFA 13 (Cole, 2012) 

5.3 DESIGN 

5.3.1 Diretor Criativo 

O desenvolvimento de jogos exige que diversos requisitos sejam cumpridos 

antes de chegar ao consumidor, por isso faz-se necessário que o projeto seja super-

visionado com o objetivo de manter a proposta principal do jogo, embora durante a 

produção mudanças sejam necessárias, a ideia principal do projeto – apresentada aos 

publishers na fase de concepção deve ser seguida (NOVAK, 2012). O diretor criativo 

é o profissional responsável por manter a coerência do projeto e trabalha em conjunto 

com a equipe de arte, auxiliando os artistas a manterem a temática da arte de acordo 

com a proposta do jogo, tendo em conta aspectos como a narrativas e o gênero do 

título. 

Novak (2012) enfatiza que o diretor criativo supervisiona a qualidade e a 

jogabilidade do produto. 
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5.3.2 Game Designer 

A confecção do documento de game design (GDD) criado durante a fase 

de pré-produção contém todas as informações a respeito do gameplay de um jogo. As 

experiencias e objetivos dos jogadores são determinados pelo game designer profis-

sional responsável por criar a documentação de gameplay tendo em conta aspectos 

como a história e a cronologia dos fatos que devem ser sequenciados em capítulos 

ou missões, por isso o profissional trabalha junto com escritores da narrativa (narrative 

designers) (GREGORY, 2015). 

O game designer também é responsável por projetar os eventos que ocor-

rem dentro do mundo, como invasões, aparições de inimigos, os suprimentos que de-

vem ser usados pelos jogadores e até os desafios (puzzles) que os jogadores deverão 

enfrentar (GREGORY, 2015). 

Além de determinar as regras de gameplay o game designer pode atuar 

criando códigos juntamente aos engenheiros de software. Gregory (2015) ressalta que 

game designers que atuam diretamente na programação do gameplay desenvolvem 

scripts de alto nível (GREGORY, 2015).  

5.3.3 Designer Narrativo 

Os designers de narrativa, em suma, são profissionais que criam roteiros 

de filmes e seriados. Esses designers são contratados pelos estúdios de desenvolvi-

mento de jogos para criarem uma narrativa envolvente e densa para o jogo (NOVAK, 

2012).  

Além da história principal, o escritor deve criar narrativas secundárias para 

os personagens, criar personalidades que posteriormente serão acopladas ao game-

play. Entre as atribuições estão criatividade, habilidades com escrita e a boa comuni-

cação para compartilhar ideias com outros escritores (i.e., CreativeSkillSet, 2017). 
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5.3.4 Level Designer 

Os personagens de jogos, em grande maioria necessitam progredir, atra-

vés de missões seguindo a narrativa. O level designer é responsável por montar o 

mundo físico do jogo, determinar onde os NPCs ficarão localizados, construções e 

caminhos que o personagem percorrerá. Novak (2012) afirma que os level designers 

também trabalham na criação do enredo e diálogo do jogo, bem como o fluxo das 

missões. 

5.4 AUDIO 

5.4.1 Compositores  

Os jogos tornaram-se grandes produtos de entretenimento, por isso a qua-

lidade sonora dos títulos evoluiu à medida que a tecnologia foi sendo aprimorada, nos 

primeiros jogos como citados no capítulo 2, não era possível ouvir sons ou os efeitos 

sonoros eram muito simples. Em títulos atuais como Final Fantasy XV, a trilha sonora 

é complexa e diversificada, segundo Summers (2016), a trilha sonora do jogo levou 

10 anos para ser finalizada. De acordo com Novak (2012), os compositores são con-

tratados para desenvolver uma trilha sonora exclusiva para o jogo, que deve contar 

com músicas que serão reproduzidas em situações diferentes do jogo, por isso é im-

portante que haja diversidade no repertório. 

5.4.2 Designer de som 

Os efeitos sonoros do jogo como explosões, feitiços, colisões e de fenôme-

nos da natureza são criados pelo designer de som que coleta através de gravações 
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os efeitos sonoros do ambiente, faz a edição e implementa os dados sonoros no motor 

de áudio. 

Novak (2012) salienta os designers de áudio produzem sons através de 

ferramentas especializadas afim de criar sons de efeitos especiais como feitiços. Tam-

bém utilizam bibliotecas de som do estúdio ou de terceiros, pois dessa forma é possí-

vel obter maior variedade de efeitos. 

O designer de som deve compreender a ambientação do jogo e os objetivos 

que os designers de jogo desejam alcançar, sendo assim a trilha sonora e efeitos 

sonoros devem ser coerente com o ecossistema do jogo (i.e., CreativeSkillSet, 2017). 

5.5 PRODUTORES 

Na perspectiva de Gregory (2015) os produtores possuem funções diferen-

tes de acordo com a companhia. O produtor, comumente, administra recursos huma-

nos e os cronogramas dos projetos. Ademais, produtores realizam a ligação entre o 

time de desenvolvimento e o setor financeiro do estúdio. 

Para Novak (2012) o produtor é o responsável por estabelecer metas e po-

líticas. Além disso o profissional foca em questões financeiras como contratos de pa-

gamentos, salários e alocação de recursos para o desenvolvimento. 

Dentre as responsabilidades do produtor também está a interação dos mem-
bros da equipe de criação com os departamentos de marketing, financeiro e 
jurídico, bem como com os executivos da empresa e se existir, com o publis-
her [...]. Nestas interações com os diferentes envolvidos de diferentes atribui-
ções na estrutura organizacional, ele fica responsável por definir o público-
alvo do jogo eletrônico, o potencial de mercado e a estimativa de retorno so-
bre o investimento no desenvolvimento, bem como fazer com que a equipe 
consiga desenvolver o jogo dentro do cronograma, dentro do orçamento[...] 
(CRUZ, 2013, p.49). 
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5.6 EQUIPE DE QUALIDADE E TESTES 

5.6.1 Líder de Testes 

A etapa de testes de um jogo é iniciada após a finalização da fase de pro-

dução, como mencionado no capítulo 3. Sendo assim, o produto necessita ser testado 

com o intuito de assegurar a qualidade do projeto, o líder de testes é responsável por 

guiar os outros profissionais testes e também participa do processo. Os profissionais 

envolvidos nas fases de teste analisam o jogo através do gameplay, observam cená-

rios, texturas, mecânicas e erros na interface, o líder de testes cria o relatório de falhas 

que serão reportadas para os desenvolvedores (NOVAK, 2012). 

O profissional também organiza reuniões com os produtores que analisam 

se as falhas são graves e impedem a progressão do jogador, em casos onde os erros 

não são significantes, os desenvolvedores focam em outros problemas com o intuito 

de que o jogo esteja pronto de acordo com o cronograma (NOVAK, 2012). 

5.6.2 Testadores de formatos e qualidade 

Os jogos atuais oferecem a possibilidade de compatibilidade entre diferen-

tes plataformas (cross-platform compatibility), por exemplo os jogadores do jogo Killer 

Instinct, disponível para Xbox One, podem disputar partidas contra os jogadores de 

PC. Com o intuito de que essa funcionalidade esteja nos padrões de qualidade da 

empresa e funcionando de maneira equivalente em ambas as plataformas, os testa-

dores de formatos e qualidade trabalham em conjunto com os produtores, realizam 

análises e testes nos comandos, joysticks e sistemas operacionais. Os profissionais 

também garantem que os requisitos mínimos para que o jogo funcione nos computa-

dores (NOVAK, 2012). 
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5.6.3 Jogabilidade e Jogadores Beta 

O principal objetivo dos jogos é conquistar a maior parte possível do público, 

por isso os produtores convidam jogadores a participarem das fases de teste, com o 

intuito de aprimorar a qualidade do jogo baseado nas opiniões dos jogadores (NOVAK, 

2012). 

Novak (2012) ressalta que os jogadores convidados são, geralmente, ge-

radores de conteúdo, como streamers17. Os jogadores expõem aspectos do jogo para 

outros jogadores e auxiliam a divulgação do produto para o público. 

  

                                                 

17 Indivíduos que atuam como “jornalistas” digitais levando informações aos seguido-
res de seus canais através de plataformas como YouTube ou Twich. Por meio dessas 
plataformas vídeos ao vivos ou gravados são disponibilizados para os usuários, con-
tendo análise dos jogos e mostrando um pouco do gameplay do jogo. 



102 

 

 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Diante da pesquisa realizada para a construção da obra foi possível obser-

var que a indústria de jogos digitais é um enorme fenômeno no panorama tecnológico 

atual, que exige esforços de áreas distintas, além da necessidade de aplicação de 

altos volumes de capital. Embora seja uma indústria de sucesso, desenvolver jogos 

ainda é uma tarefa difícil e arriscada, pois como esclarecido no trabalho, o desenvol-

vimento de jogos é uma tarefa árdua e em casos onde o projeto não é devidamente 

supervisionado e analisado, com o intuito de assegurar a qualidade do projeto, a tarefa 

pode ser considerada caótica e até catastrófica. 

Além das dificuldades no desenvolvimento, a criação de jogos exige mais 

do que programação ou arte, considerando-se o gênero do título e o público no qual 

o jogo destina-se é fundamental que o enredo seja coeso e preciso, aliado a um ex-

celente sistema de gameplay que deve ser detalhado ao máximo durante a fase de 

pré-produção. Assim como a engenharia de software, os jogos necessitam de docu-

mentação do projeto para que futuras correções e equipes possam localizar de ma-

neira mais rápida o foco do problema. 

Com o decorrer do trabalho também foi possível verificar a importância da 

equipe de marketing que realizam toda a propaganda do jogo e expõem as principais 

características que tornam o produto único e é devido a esse trabalho que os gerado-

res de conteúdos levam informações aos jogadores e com as primeiras impressões 

passadas por esses profissionais que jogos novos começam a criar a sua base de 

fans. 

 Ademais, a indústria foi revolucionada após a implementação dos game 

engines que permitiram que boa parte do código fosse reaproveitado, o que tornou o 

processo de desenvolvimento mais prático além da possibilidade de lançar jogos em 

diferentes plataformas sem que fosse necessário recriar todo o jogo, desde que o 

motor fosse preparado e otimizado para a portabilidade.  
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 Considerando-se os avanços tecnológicos ocorridos durante as gerações 

de consoles tornou-se possível aplicar novas técnicas de processamento de imagens 

que exigem maior processamento gráfico, aliado a isso a evolução das linguagens de 

programação, o uso de linguagens de scripts e aplicação de conhecimentos matemá-

ticos avançados, como os destacados no capítulo 4, com o intuito de criar efeitos es-

peciais aprimorados, movimentação do personagem e até a inteligência dos persona-

gens tornaram os jogos atuais imersivos e desafiadores. 

 O presente trabalho servirá para fomentar novos estudos na área de de-

senvolvimento de jogos, principalmente nas áreas de computação gráfica e matemá-

tica aplicada à computação, por exemplo, conceitos matemáticos aplicados a um mo-

tor gráfico, interpretações geométricas e estatística. 
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