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1 RESUMO 

A área de games evoluiu e cresce constantemente, trazendo consigo o 

aumento nos níveis de exigência dos usuários. Tal fato torna cada vez mais 

complexo o desenvolvimento de games que atendam as expectativas dos usuários. 

Dessa forma, este artigo visa discutir metodologias para minimizar a complexidade 

no desenvolvimento de jogos e contextualizar tais conceitos através da criação de 

um jogo de cunho ambiental utilizando-se a ferramenta CryENGINE 3, que 

possibilita a criação de jogos mesmo quando destinados a diferentes plataformas, 

tais como PCs, Xbox One, PS4 e IOs. 

2 INTRODUÇÃO 

Com o grande avanço tecnológico na indústria mundial de jogos eletrônicos, 

o mercado nessa área tem movimentado bilhões de dólares (IDG NOW, 2007). Tal 

realidade fez com que fosse necessária a criação de novos consoles, contendo 

diversos atrativos para entretenimento, gráficos de alta definição e multi-funções 

integradas. Contudo, desenvolver aplicações que atendam as exigências dos 

usuários se torna uma atividade cada vez mais complexa, sendo necessário o 

desenvolvimento de metodologias, técnicas e ferramentas para criação de jogos que 

possibilitem implementar tais funcionalidades de maneira mais fácil e rápida.  

3 OBJETIVOS 

Diante do que fora descrito anteriormente, o presente artigo tem como 

objetivo identificar metodologias e técnicas para minimizar a complexidade existente 

na implementação de games bem elaborados e que possam atender as expectativas 

dos usuários atuais. Porém, para atingir tais expectativas é necessário criar jogos 

que tenham ótimo apelo visual, boa jogabilidade e o mais importante, sejam 

dinâmicos e instigador a fim de atrair e manter a atenção dos jogadores por longos 

períodos de tempo. Tais fatos dificultam a criação dos jogos, gerando altos custos 

aos mesmos, fazendo com que a produtividade das equipes de jogos seja bastante 

prejudicada. Para estudar e entender tais dificuldades, este trabalho propõe a 

realização de um estudo de caso relacionado à criação de um jogo na ferramenta 

CryENGINE 3, intitulado por “Village Eco” que exigirá do jogador responsabilidade 

social, educação e consciência relacionada à preservação ambiental. Durante o 

desenvolvimento do game em questão e a utilização da ferramenta CryENGINE 3 

serão aplicados alguns conceitos abordados durante o referido trabalho. 



4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram realizadas pesquisas em 

acervos bibliográficos e digitais de autores renomados, que proporcionaram uma 

melhor compreensão do tema proposto. No intuito de aplicar os conceitos estudados 

e contextualizar o tema, será desenvolvido o jogo descrito no tópico anterior.  

Durante o desenvolvimento do jogo serão avaliadas algumas técnicas, 

alguns conceitos e métodos descritos neste trabalho e, através de tais análises, 

espera-se identificar como a utilização destes junto à ferramenta CryENGINE 3 pode 

minimizar a complexidade existente no desenvolvimento de um game de elevado 

nível de interatividade com o usuário. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O estudo de caso presente neste trabalho esta sendo desenvolvido por meio 

da utilização da ferramenta gráfica CryENGINE 3. De acordo com o autor Arruda 

(2014), trata-se de um software objetiva simplificar e facilitar o desenvolvimento de 

jogos eletrônicos e/ou outras aplicações que requerem gráficos em tempo real, 

especificamente para videogames, dispositivos móveis e/ou computadores. A 

ferramenta em questão faz uso de um conceito altamente benéfico e importante, o 

conceito WYSIWYP (What You See Is What You Play), ou seja, “o que você vê é o 

que você joga”, o que permite ao desenvolvedor trabalhar em um ambiente mais 

interativo, onde é possível desenvolver e ao mesmo tempo visualizar seu game em 

tempo real (mostrado na figura 1). 

 

Figura 1 Imagem da ferramenta CryENGINE 3. 
Fonte: O autor, 2014. 

 

Dessa forma, o desenvolvimento ágil e com alto desempenho é garantido e 

demonstrado no estudo de caso durante a implementação do game “Village Eco” 

(mostrado na figura 2). 



 

Figura 2 Imagem do game “Village Eco”. 
Fonte: O autor, 2014. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Apesar de estar em fase de desenvolvimento, o referido trabalho permite 

destacar algumas das qualidades da ferramenta CryENGINE 3, como por exemplo, 

o fato de não ser necessário conhecimento na área de programação, pois o software 

em questão automatiza muitos recursos básicos e fundamentais ao desenvolvimento 

de jogos, tornando tal ação mais agradável principalmente para os iniciantes.  

Também foi observada a possibilidade de se aplicar o desenvolvimento em 

equipe, gerando maior desempenho na criação, evitando desgastes, possíveis erros 

e redução de custos, seja temporal ou financeiro.  

Sendo assim, notou-se até o momento que, a aplicação de algumas 

técnicas, conceitos e metodologias na ferramenta CryENGINE 3 durante o 

desenvolvimento de jogos torna a referida ação menos complexa e 

consequentemente, mais agradável, além de contribuir para a redução de custos e 

na minimização de erros.  
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