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Design de Games

๏ Só temos GAMES quando há: contexto interessante, 
direcionados a um objetivo e limitado por regras.

๏ Os games da era pós-digital se apoiam em documentos 
de design de games (GDDs). O GDD está dividido em 
Conceitual e Tecnológico.

๏ Fique atento e não desanime: Nem todo mundo irá 
AMAR seu game ou seja ele não será divertido para 
todos.

๏ São criados pela equipe de designer de games, 
para orientar o desenvolvimento do game do início 
ao fim.

๏ São modelos essenciais para profissionais e 
estudantes de jogos digitais em fase de 
prototipagem de games.
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Ciclo de desenvolvimento de um GAME

PRODUÇÃO

• Scripts
• Modelagem
• Game é construído
• Homologação e Testes
• Revisão do GDD 
Conceitual e 
Tecnológico
• Short Paper
• Plano de Marketing e 
Comunicação

PRÉ-PRODUÇÃO

• Brainstorming
• Coleta de informações
• Avaliação concorrentes
• Desenvolver contextos
• GDD Conceitual
• GDD Tecnológico
• Plataforma Wiki

Outras tarefas do Designer de Games: desenvolvimento de gameplay, criação de cenários e 
criação de protótipos do gameplay.

Designer de Games Multiplayer:  responsável pelos recursos multiplayer on-line e off-line.

PÓS-PRODUÇÃO

• Apresentação para 
Investidores / Diretores 
• Lançamento do Game
• Aplicação do Plano de 
Marketing e 
Comunicação
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Profissional das artes ou da computação?

http://www.setoyaki.net/wp-content/uploads/2011/08/video-game-designer-education.png

๏ O design de games é uma arte ou 
função? Ambos, exigem 
conhecimento, habilidade e atitude 
- CHA

๏ Arte -> provoca EMOÇÃO

๏ Função -> exige SABEDORIA 
(percepção da emoção humana), 
criatividade, compreensão e 
intensas habilidades de 
visualização. É ofício sério e 
habilidoso “multifacetado”
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Designer de Games é multifacetado
Escrever

Ouvir

Coaching

Ideias

Criação
de Protótipos/
Testes/Produto

Marketing e
Comunicação

É o cara
das ideias
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O Designer Ouvinte

๏ Como ouvinte, aprenderá sobre 
tecnologia em que seu game será 
desenvolvido - suas limitações e 
oportunidades

๏ Deverá estar atento às ideias dos 
membros da equipe

๏ Seu trabalho é refinar e polir ideias e 
transformá-las em momentos excelente 
gameplay

๏ Não é só ouvir e aceitar qualquer 
sugestão. O importante é criar 
contextos.

๏ Para criar contextos é necessário 
pesquisar e coletar informações 
relevantes para o projeto de games.
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Designer Coaching, motivar e motivar-se

๏ Defensor, articulador de ideias, conceitos e tecnologias que farão parte do game, 
sem esquecer que o game seja uma experiência de jogo melhor.

๏ Entender o contexto de um recurso, em termos de custos (programadores, 
designers de cenários e níveis, marketing/comunicação, engines etc) para sua 
implementação.

๏ Realizar o ROI e criar métricas de desempenho da equipe

๏ Análise de SWOT e Fatores Chaves de Suvesso

A p ro b a b i l i d a d e é d e q u e u m g a m e 
desenvolvido apenas com ideias do designer 
esteja destinado ao fracasso.

Reuniões formais podem ser sessões de brainstorming e 
as informais podem ser num almoço ou partida no Kinect

1% de inspiração
99% de transpiração
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Visualizar o Gameplay

๏ Exige que entendam o contexto do game

๏ O público que irá atingir

๏ Referências Inspiratórias

๏ Games antecessores

mapa mentaldocumentação

✓ O designer trabalha para imaginar o que o jogador está vendo e fazendo: Como o 
jogador interage com a tela? Como o jogador lida com a mecânica do jogo? Como o 
jogador explora os cenários e os NPC?

construir -> desconstruir -> reconstruir
PASSO IDEAL PARA PROTÓTIPOS DE GAMES
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Protótipos de Games

É a aproximação funcional de como o produto final pode ser
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Jogabilidade: O que os jogadores 
querem?

• Desafio: é a verdadeira motivação de um jogo. Os desafios sempre servem como 
experiência de aprendizado e geram emoção ao serem superados;

• Socializar: jogos em geral (não só videogames, mas jogos de tabulei- ros ou cartas) 
provocam uma experiência social com amigos ou família. Videogames oferecem opção 
singleplayer (um único jogador) e multiplayer (mais de um jogador) e ambos são 
sociáveis. Quantos ja não se reuniram em casa de amigos ou familiares para passar 
horas se divertindo com jogos?

• Experiência solitária: embora se oponha ao item anterior, jogadores também gostam de 
jogarem sozinhos ou quando estão desacompanhados, apenas para passar o tempo. É 
como ler um bom livro;

• Respeito: jogadores gostam de ganhar e obter, com isso, respeito. Quando estão entre 
os melhores do ranking de um jogo, sentem-seorgulhosos. Esses fatores criaram 
disputas em torno dos jogos; 
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Jogabilidade: O que os jogadores 
querem?

• Experiência emocial: todos procuram sempre um tipo de emoção. Adrenalina e tensão 
no Quake. Suspense e medo no 7th Guest. Heroísmo em um jogo de aventura como 
Mário ou Sonic, que tem de salvar o mundo dos vilões; 

• Fantasia: jogadores querem escapar para uma realidade ou mundo diferente do nosso. 
O jogador poderá voar, atirar, mergulhar, salvar pessoas, matar alienígenas. Poderá 
aplicar ações proibidas em nosso mundo, como no Grand Theft Auto (GTA), em que se 
pode ser um ladrão de carro e assassino. Quem não gostaria de ser um Homem- Aranha 
ou Batman e combater o crime? Ou comandar a melhor seleção de futebol do mundo ou 
seu time do coração em um campeonato?

• A jogabilidade está diretamente ligada com o design de níveis (level design). Level 
design é a construção de cenários e ambientes, podemos concluir que um cenário é 
construído sobre um mapa.
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Gênero

• fonte: LEMES, DAVID. Games Independentes:Fundamentos metodológicos para criação, planejamento e 
desenvolvimento de jogos digitais. PUC-SP, 2009. Dissertação de Mestrado em TIDD.



  Protótipos de Jogos Digitais                                                                                                                                                     Profa. Ms. Karen Reis                                              

Gênero
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Gênero
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Gênero
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Gênero
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Abordagens de criação de Protótipos

๏ Usar um software de planilha 
como MS Excel  para criar um 
jogo de número

๏ Criar um jogo de mesa 
modificado ou jogo de 
tabuleiro para modelar o 
gameplay

๏ Usar cartas para modelar o 
gameplay

๏ Usar uma linguagem de script 
para criar o protótipo do 
gameplay no dispositivo
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