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Quando o casal Keith Shepherd e Natalia Luckyanova se 
uniu em 2008 para fundar o Imangi - estúdio por trás do 
gameTemple Run, fenômeno na App Store -, não tinha 
experiência na criação de games. "Estávamos frustrados 
com nossos empregos e decidimos começar nossa 
empresa para controlar nosso próprio destino", comenta 
Keith. "Sempre fui grande fã de tudo que a Apple faz. 
Quando anunciaram que qualquer pessoa poderia criar 
apps para plataforma iOS, ficamos felizes e resolvemos 
montar uma empresa que criasse games para iPhone." 

Como os dois se interessavam pela área, criar 
games foi como realizar um sonho. "Quando jovem, a razão 
por não desgrudar de computador e programação, em 
primeiro lugar, era porque gostava de jogar e queria criar 
games", admite Keith. Tudo começou com o jogo de puzzle 
Imangi. "É um jogo simples e único, em que você desliza 
colunas e linhas de letras para formar palavras em um 
grid", explica Keith. "Imangi foi lançado na App Store no 
mesmo dia que foi inaugurada e, embora não tenha sido 
um sucesso imediato,comoTemple Run, provamos a nós 
que poderíamos viver criando apps." 

Após seis meses do lançamento deTemple Run, 
em agosto de 2011, o game conquistou o lugar do invencível 
Angry Birds como app gratuito mais baixado. Em janeiro de 
2012,Temple Run se tornou o app de maior bilheteria - era 
vendido por US$ 0,99 até ser convertido em um modelo > 
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>freemium [o jogo é oferecido gratuitamente, mas a versão paga libera mais 
funcionalidades], baseado em compras de moedas para atualizações. Quando a 
versão Android estreou em março de 2012, recebeu milhões de downloads em 
apenas três dias. 

Mesmo assim, a plataforma iOS é o interesse principal do estúdio, e a 
App Store é a grande geradora de dinheiro.'A maior razão para termos lançado 
Temple Run em outras plataformas é por conta de seu grande sucesso", aponta 
Keith. "Recebemos diversos e-mails de pessoas esperando para jogar na versão 
Android, portanto, não pudemos ignorar os pedidos." 

Apesar de terem alcançado um sucesso de causar inveja em outros 
desenvolvedores de games, o Imangi se mantém com uma estrutura enxuta e 
conta apenas com o artista KirilTchangov, que entrou em 2009."Com uma 

equipe pequena, compartilhamos responsabilidades e 
abraçamos diversas funções", comenta Keith. "No geral, 
Natalia e eu administramos o negócio, também fazemos a 
programação e a publicidade. Natalia faz as músicas para 
os games e os efeitos sonoros. Já Kiril lida com todas as 
artes dos games e é responsável para que tudo tenha uma 
aparência surpreendente." 

Aabordagem interativa do Imangi começa com 
algumas ideias que podem ser traduzidas para um 
protótipo. "Esses protótipos são feios e simples, servem 
apenas para mostrar se algo tem futuro ou não", justifica 
Keith, que acredita que o essencial não é ficar bitolado nas 
primeiras interações. "Não seja perfeccionista ao criar seu 

protótipo. Foque na busca do ponto principal de diversão, 
não importa o que estiver criando", sugere. "Se você der 
início a algo divertido, mesmo que feio, será incrível, depois 
do acabamento, quando o vir pronto para o lançamento." 

0 primeiro protótipo de Temple Run foi criado em 
apenas uma semana, reciclando personagens e 
configurações de um game anterior, o Max Adventure. 
"Começamos aquele projeto porque procurávamos um 
caminho mais natural para controlar o personagem em um 
ambiente 3D, usando apenas a mão", lembra Keith. A partir 
dessa série de experimentos, o sistema 'deslize para virar' 
nasceu. "Quando refinamos o mecanismo de controle, 
começamos a pensar em tema e ambiente para o game 
- que tipo de trajeto faria sentido, qual ambiente poderia 
ser configurado e como seria a aparência do game", 
continua. "A fase do protótipo é muito colaborativa: nós três 
sugerimos ideias eternas. Transformamos as coisas em um 
estado divertido e, se estivermos felizes com aquilo, 
fazemos o refinamento, que exige tempo." 

Segundo Keith, o mercado iOS é 
extremamente competitivo, por isso é necessário 
pensar em um conceito atraente e executá-lo muito 
bem para ganhar destaque. Uma coisa importante é 
criar um design para um dispositivo e seu público. Por 
exemplo, dispositivo iOS é único se comparado a > 
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> consoles tradicionais, então tenha certeza de que seus games são 
criados em torno do dispositivo. 

0 sistema deTemple Run, que exige apenas o deslize do dedo, é 
conveniente e permite que o usuário faça outras coisas enquanto joga. Tudo 
isso graças à característica intuitiva e viciante do game."As pessoas estão em 
movimento com seus dispositivos e precisam de jogos que as distraiam", 
confirma Keith."Os controles devem ser simples para que qualquer pessoa 
possa jogá-los. Os comandos deTemple Run são muito diretos, e parece apenas 
que você está sacudindo o personagem de um lado para o outro na tela." 

Outro elemento particular deTemple Run é o mecanismo de 
pontuação - algo explorado desde que os videogames foram inventados. Seja 
um modo de desafiar a si mesmo para superar sua própria pontuação, seja 

compartilhar e se comparar a outros usuários do Game 
Center, se transformou em um elemento-chave para atrair 
usuários. "Acho que jogos com pontuação são perfeitos 
para jogadores ocasionais. Se eles têm apenas alguns 
minutos por dia para jogar, então buscam uma experiência 
que atenda àquela necessidade. É um jogo que você pode 
acessar e se divertirem apenas cinco minutos." 

Segundo Keith, jogos com mais fases também 
podem se encaixar àquele modelo, desde que o design das 
fases seja simples. "Mas, particularmente, preferimos 
jogos intermináveis - que dependem de um mecanismo 
básico e aleatório - porque jogos com fases sempre têm 
um final. Uma das principais razões para que as pessoas 

retornem ao Temple Run se deve ao fato de ele ser diferente 
a cada jogada." Devido à natureza do dispositivo, jogadores 
casuais compõem parte significante do mercado de 
mobile, e é uma decisão consciente do Imangi orientá-los. 
"Nossos jogos são amigáveis e não estimulam a violência", 
comenta. "Tentamos alcançar pessoas de todas as idades 
e demografias, portanto, lançamos versões beta. A maior 
parte dos feedbacks que recebemos é de não jogadores, 
famílias e amigos." 

As resenhas positivas, a quantidade de downloads 
e a receita gerada comprovam o sucesso dos games do 
Imangi na App Store. Por enquanto, o modelo freemium está 
funcionando bem, mas o estúdio está aberto a outras 
opções para melhorar a abordagem e arrecadar mais 
dinheiro a partir de games para iOS. "Acho que existe espaço 
na App Store para todos os modelos de negócios", conclu i 
Keith. "Você deve escolher qual funciona melhor: alguns 
games não funcionam bem com a experiência freemium, 
enquanto outros funcionam apenas nesse modelo. Por isso, 
experimentamos modelos de negócios na mesma proporção 
que experimentamos protótipos de games." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 52-56, out. 2012.




