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1. RESUMO 
Este artigo tem como finalidade verificar como os jogos eletrônicos, considerados 

como MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), utilizaram os conceitos de User 

Experience para auxiliar os jogadores no momento de entretenimento. 

2. INTRODUÇÃO 
A função do profissional de Designer, independente de qual for a sua área de 

atuação, é encontrar solução para problemas presentes no cotidiano das pessoas. 

Segundo o autor Richard Buchanan (1992, pag. 8), “não existe área da vida 

contemporânea onde o design, o plano, o projeto, ou a hipótese de trabalho que 

constitui a intenção nas operações realizadas, não seja um fator significante para a 

formação da experiência humana.”.  

O esforço do Designer junto com o advento das tecnologias e a chegada da 

Quarta Revolução Industrial, fez com que um produto além de conter suas 

características e objetivos, também fosse incorporado a maneira como o usuário 

recebe essa informação. Diferente do mundo físico, no espaço digital um serviço 

oferecido precisar convencer o usuário em apenas segundos a permanecer no seu 

serviço digital. 

O Dota 2 é um jogo de computador, que significa Defense of The Ancients, 

tendo sido criado com um modificador de jogo do jogo Warcraft 3 – The Frozen 

Throne, o sucesso foi tão grande que posteriormente foi adaptado e construído em 

um novo cenário por uma nova empresa. O Objetivo principal do jogo é destruir todas 

as torres até chegar no cristal inimigo e destruí-lo, o time que conseguir destruir o 

cristal do oponente primeiro, ganha a partida. Aparentemente o objetivo principal é de 

fácil compreensão, porém a mecânica do jogo peca nesse sentido, já que o mesmo 

possui característica de jogos do gênero RPG (Role Playing Game), faz com que o 

aprendizado do jogo fique complexo.  

Steve Krug (2014) diz que usabilidade é sobre pessoas e como elas entendem 

e usam as coisas e não sobre tecnologia, assim nota-se que  é dada muita informação 

ao usuário, que precisa digerir e processar essas informações e, até o presente 

momento, nem todas as mecânicas são autoexplicativas ou aparentes, às vezes é 

necessário um jogador profissional ser curioso o suficiente para descobrir um sistema 

dentro da mecânica e aplicar dentro da sua estratégia. O produto em si não deixa isso 

claro, apesar de ter passado por evoluções nos quesitos de experiência do usuário e 



usabilidade nos últimos anos, ainda fica o questionamento se realmente as 

informações estão sendo passadas em evidência para os usuários, principalmente os 

novos.    

3. OBJETIVOS 
Geral 

• Analisar as telas do jogo Dota 2 de acordo com os conceitos de User Friendly, 

UX e UI. 

Específicos 

• Identificar os conceitos de User Experience e User Interface dentro das 

principais telas do jogo. 

• Verificar a aplicação de uma melhoria na User Experience e User Interface para 

novos jogadores.  

4. METODOLOGIA 
A metodologia que será aplicada na pesquisa é o estudo de caso do jogo 

eletrônico online Dota 2, por meio de levantamento bibliográfico relacionado à área do 

Design Digital, buscando referenciais teóricas com o objetivo de explorar e verificar a 

utilização dos conceitos de User Experience e User Interface para a elaboração dos 

relatórios e desenvolvimento do trabalho final. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Segundo Steve Krug (2014) a usabilidade significa criar algo que funcione 

corretamente, onde uma pessoa sem muita experiência consiga usar o serviço com 

sua real finalidade, sem que a mesma fique frustrada por não conseguir entender o 

serviço. É fundamental não criar uma carga cognitiva alta no usuário, o mesmo precisa 

compreender o processo sem que tenha um esforço alto para pensar a respeito. 

Em relação ao fluxo de navegação da tela inicial do jogo Dota 2, é possível notar 

que o mesmo possui algumas característica que Steve Krug (2014) aponta em seu 

livro em relação a usabilidade. Analisando a interface verifica-se que assim como uma 

página web, a interface da página inicial do Dota 2 conta com o Identificador, 

localizado no canto superior esquerdo da barra de navegação, sua função principal é 

fazer com que o usuário volte  à tela inicial com facilidade, sem que tenha que pensar 

muito a respeito, assim o usuário não fica perdido, ele sempre vai saber como voltar 

para “casa”. Segundo Nielsen, é fundamental uma interface conter visibilidade para 

qual estado no sistema o usuário está. Nielsen ainda diz que é necessário ter uma 



relação entre o mundo real e o digital, nesse caso o uso de ícones referentes a objetos 

do mundo real é fundamental para o usuário entender seu signo. 

O corpo da interface principal possui suas informações separadas por 

segmentação e unidade de acordo com os princípios de Gestalt, introduzidas dentro 

de cards. Seu grid é composto por duas colunas verticais e três colunas horizontais. 

O rodapé da interface tem a sua segmentação aplicada de acordo com as leis de 

Gestalt por semelhança, fechamento e simplicidade. É possível verificar que em 

evidência no final da leitura em Z está o botão de buscar partida, sendo ele o último 

elemento visível no canto inferior direito da tela. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Conforme análise da interface do jogo Dota II, seguindo as leis de Steve Krug 

(2014) e as de Nielsen (2005), foi possível identificar como os desenvolvedores 

aplicaram os princípios do User Experience para favorecer o entretenimento, fazendo 

com que o usuário não fique estagnado em entender como a plataforma funciona, e 

sim, na diversão do jogo.  
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