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O documento do game (GDD)

๏ Game Design Document (GDD) 
usa palavras, tabelas e diagramas 
para explicar o conceito e o 
funcionamento de um game, a 
partir de uma história do mundo 
ficcional do game até a 
organização de botões em uma 
interface e ao modo como  um 
personagem interage com os 
elementos do game em si.

๏ O GDD é destinado para a equipe 
de desenvolvimento do game: os 
programadores, modeladores, 
designers de níveis, editores, 
revisores, homologadores e 
testadores.

๏ Nunca está completo! É orgânico.
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O documento do game (GDD)

ATENÇÃO

๏ Manter e revisar (inclusive o português) o documento existente

๏ Não esquecer de caprichar nas NOTAS DE RODAPÉ para referenciar o leitor

๏ Escrever os diálogos e o texto que aparecem no game (no tom falado e 
escrito)

๏ Implementar cenários ou missões

๏ Testar arduamente o game (grupos focais)

๏ Não se faz um GDD com menos de 20 páginas

๏ Não adianta tem um GDD com 200 páginas e nunca mais revisá-lo. 

๏ LEMBRE-SE o GDD é ALGO VIVO
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Coletando informações

Ouvir -> Habilidade básica. Você é um bom ouvinte? Como você lida com a 
transmídia como fator inspiratório para produção de um game no processo de coleta 
de informação?

Transmídia é o fenômeno da cultura da convergência, ou seja, a diversidade de 
veículos da informação, cada um com sua função específica (Lúcia Santaella).

Tudo isso de forma interativa, integrando a opinião dos leitores/consumidores/fãs
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Você e a Transmída

http://3.bp.blogspot.com/-z0jIsXNcKpk/TcvwQ_rJbhI/AAAAAAAACfo/d4l80-fOqbg/s1600/transmedia-1024x735.png

http://3.bp.blogspot.com/-z0jIsXNcKpk/TcvwQ_rJbhI/AAAAAAAACfo/d4l80-fOqbg/s1600/transmedia-1024x735.png
http://3.bp.blogspot.com/-z0jIsXNcKpk/TcvwQ_rJbhI/AAAAAAAACfo/d4l80-fOqbg/s1600/transmedia-1024x735.png
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Transmídia

๏ Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 
midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 
em busca das experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2008, p. 27).

๏ Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, 
com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na 
forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de 
que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia 
deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do game, 
e vice-versa. (JENKINS, 2008, p. 135, grifos meus).

๏ Numa narrativa transmídia, há a expansão do universo criado no filme (caso este seja o primeiro produto lançado). 
Como aponta Maurício Mota no vídeo visto por vocês, George Lucas, após lançar Star Wars, lançou um livro 
falando só sobre uma das espécies que aparecem no filme (os Ewoks), ou seja, ele aprofunda um assunto, 
expandindo-o, mas a não leitura do livro não implica em não entendimento do filme, que é o que diz Jenkins 
quando fala que cada acesso aos diferentes produtos da franquia deve ser autônomo.

๏ Em outras palavras, multimídia não é transmídia. O fato de adaptar uma peça para a TV ou um filme para o cinema 
não implica que haja uma narrativa transmídia, mas sim a passagem do conteúdo de uma mídia para outra, com as 
devidas adaptações. Um outro exemplo que poderíamos citar aqui é na área editorial.

fonte: http://topicosavancadosemcomunicacao.pbworks.com/f/textoCulturaConvergência_tutorialfinal.pdf

http://topicosavancadosemcomunicacao.pbworks.com/f/textoCulturaConverg
http://topicosavancadosemcomunicacao.pbworks.com/f/textoCulturaConverg
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Linha do tempo da transmídia

linear não linear
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Vocabulário

+ =

matrizes do pensamento transmídia conhecimento “tageado”

Você “Game Designer” não é uma ilha, mas uma rodovia de ideias, ouvir é 
uma de suas ferramentas mais importantes no processo de pré, produção e 

pós produção de GAMES.

Uma floresta não se faz somente de uma única árvore.
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Postit

๏ O aprendizado contínuo deve-se a boas 
anotações.

๏ Não importa qual o meio escolher, pode 
ser em postit, tablets, celulares, agenda, 
bloco de anotações, notebook, desktops 
etc

๏ Só não vale ter um bom “insight” e 
acreditar que irá lembrá-lo depois.

๏ Registre TAGs, palavras soltas e depois 
é só aprimorar

๏ Depois do “insight” é o hora de começar 
rascunhar um MAPA MENTAL.
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Planejamento de Marketing Games

๏ As informação são matéria prima 
do trabalho de planejamento para 
qualquer projeto

๏ O planejamento envolve três 
dimensões: 

✓ estratégia - envolve todo o 
projeto

✓ tática - corresponde a cada 
função do projeto

✓ operacional - corresponde ao 
plano detalhado do projeto 
(execução)

Plano&de&
Marke,ng&

Plano&de&
Produção&GDD&

Plano&
Financeiro& Plano&de&RH&
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Plano de Marketing

Plano&de&Vendas&

Plano&de&Propaganda&

Plano&de&Novos&Produtos&

Plano&de&Novos&Serviços&

Plano&de&Merchandising&
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Análise Ambiental

1. Economia

2. Política

3. Concorrência

4. Tecnologia

5. Demografia

6. Legislação

7. Cultural

Eventos Ameaças Oportunidades Sugestão
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Marketing Mix
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SWOT
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4As do Marketing Mix

Análise Adaptação Ativação Avaliação
* Força vigentes no 
mercado
* Pesquisa de hábitos 
de consumo
* Potencial de Mercado

* Produtos e Serviços
* Design da Embalagem
* Marca
* Preço
* Serviço a Cliente
* Ações de Internet

* Distribuição do 
Game
* Propaganda & 
Publicidade 1.0 e 2.0
* Merchandising
* Força de Vendas
* Relações Públicas

* Controle de 
Desempenho de 
Vendas
* Relação custo de 
marketing e vendas
* Retorno de 
investimento 
publicitário
* internet
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Análise de Concorrência x Marketing Mix

Variáveis
Concorrente1Concorrente1 Concorrente 2Concorrente 2

Variáveis
Fortes Fracos Fortes Fracos

Produto

Praça

Preço

Promoção
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Pesquisa de Mercado

๏ Pesquisa Quantitativa

๏ Internet

๏ Entrevista 

๏ Pesquisa Qualitativa

๏ Exploratória

๏ Orientação
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Marcas

๏ A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, 
distinguindo-os dos de outras empresas.

๏ Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou 
desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um 
grupo de vendedores a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma 
marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o 
fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos (AAKER - 1998).

๏ A American Marketing Association (AMA) define marca como “um nome, sinal, símbolo ou design, 
ou uma combinação de tudo isso, destinados à identificar os produtos ou serviços de um 
fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes”. Uma marca 
é, portanto um produto ou serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de 
outros produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas 
diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis – isto é, relacionadas ao desempenho do 
produto. E podem também ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis – isto é, relacionadas 
ao que a marca representa (KOTLER E KELLER - 2006).

๏ A personalidade da marca pode ser definida como um conjunto de características humanas 
associadas a uma determinada marca. Assim, isso inclui características como gênero, idade e 
classe socioeconômica, além de traços clássicos da personalidade humana como carinho, 
interesse e sentimentalismo (AAKER - 2001).
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Mascotes

๏ “A	  principal	  vantagem	  da	  mascote	  é	  adotar	  formas	  flexíveis,	  qualquer	  
objeto	  ou	  animal	  pode	  sofrer	  um	  processo	  de	  humanização.	  Eles	  se	  
tornam	  familiares	  na	  vida	  das	  pessoas,	  construindo,	  dessa	  maneira,	  
uma	  relação	  que	  vai	  além	  dos	  cartazes,	  das	  marcas,	  dos	  produtos,	  
para	  fazer	  parte	  da	  cultura	  cotidiana”,	  explica	  Clotilde	  Perez,	  autora	  
do	  livro	  “Mascotes,	  semiótica	  da	  vida	  imaginária”,	  da	  Cengage	  
Learning,	  em	  entrevista	  ao	  Mundo	  do	  Marketing.

๏ As	  mascotes	  fazem	  parte	  das	  estratégias	  de	  comunicação	  das	  marcas,	  
realizando	  um	  papel	  de	  porta-‐voz	  e	  mediador	  entre	  os	  produtos	  e	  o	  
emocional	  do	  público.	  Ao	  contrário	  do	  que	  algumas	  empresas	  
imaginam,	  os	  personagens	  não	  se	  limitam	  ao	  universo	  infantil	  e	  
muitos	  buscam	  associações	  exclusivamente	  com	  o	  público	  jovem	  e	  
adulto.	  Como	  o	  Bond	  Boca,	  afastado	  desde	  2006,	  que	  voltou	  aos	  
holofotes	  com	  o	  lançamento	  do	  Cepacol	  Plus.
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BCG - Boston Consulting Group


