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AS MÁQUINAS
Evolução ao Longo do Tempo



Plataformas de Jogos



Plataformas de Jogos



Plataformas de Jogos



Questionamentos...

• O quê mudou ao longo dos anos?

• Poder de processamento das máquinas?

• Complexidade dos jogos?

• Marcas cada vez mais famosas?

• Novos gêneros de jogos?

• Onde as pessoas jogam?

• Quais perfis de pessoas jogam?

• Porque as pessoas jogam? .



BALAIOS DE JOGOS
Algumas das Categorias Existentes



Triple-A



Casuais



Multiplayer Online



Jogos em Redes Sociais



Jogos Indie



Questionamentos...

• Quais categorias de jogos estão em quais 

plataformas atualmente?

• Quais são os perfis de jogadores em cada 

um desses casos?

• Em quais situações as pessoas procuram 

cada uma destas categorias de jogos? .



SOFTWARE PARA 

DESENVOLVIMENTO
Algumas das Soluções Existentes



Tecnologias de Base



Frameworks



Editores



Questionamentos...

• Quanto custa obter todo o software 

necessário para desenvolver um jogo?

• Qual o nível de portabilidade destas 

tecnologias?

• É necessário desenvolver novas 

tecnologias?

• Como integrar tudo isto e desenvolver um 

jogo em equipe? .



EQUIPES
Reunindo Pessoas para Desenvolver Jogos



Profissionais



Especializações

• Programadores
• Jogabilidade, gráficos, redes, web, simulação, sistemas 

de base, etc...

• Artistas
• Modelos 3D, texturas, iluminação, animação, 

ilustrações, etc...

• Designers
• Design de jogo e dos níveis, interfaces, imagens 

conceituais, roteiros, etc...

• Outros
• Administração, testes, localização, etc...



Custos de Produção



Questionamentos...

• Quais são os desafios financeiros para se 

desenvolver um jogo?

• Onde encontrar e como reunir talentos de 

áreas tão diversas?

• Quantas pessoas de cada área são 

necessárias numa equipe? .



OPORTUNIDADES
Jogos Como Atividade Profissional



Canais de Distribuição Digital



Modelos de Negócio

•Vajero e Distribuição Digital

• Versões Demo, Trial e Lite

•Por Assinatura

•Micro-transações

•Bundles

•Advertgames e In-game Advertising

•Crowdfunding.



Cenário Brasileiro

• Maiores Eventos

• Brasil Game Show

• SBGames (7 à 9 de Novembro, em Salvador)

• Cursos e Especializações no RS

• PUCRS, Feevale e Unisinos

• Mercado de Trabalho

• Empresas de jogos, agências de publicidade, 
incubadoras de empresas



Questionamentos...

• Por onde começar nesta área?

• Fazer jogos é divertido?

• Fazer jogos dá dinheiro?

• É uma área em ascensão?

• E no Brasil? .



Obrigado!

• Perguntas?


