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“Cold Cage” é um Adventure de point and click cuja história é centrada na 
relação de amizade genuína entre uma jovem militar e um jovem mago.

Therese, do reino de Condor e Aleph, do reino de Procnis estão determi-
nados a encontrar a solução definitiva para uma maldição misteriosa que 
ameaça todos os moradores da cidade de Torres de Ghies, capital de Con-

dor.

Para isso, eles deverão trabalhar juntos incansavelmente; explorando a ci-
dade, conversando com seus cidadãos, juntando pistas e derrotando seus 

terríveis inimigos.

High concept
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referências

O jogo de Game of Thrones produzido pela Telltale é uma grande referência 
de Adventure. O próprio setting da série de livros e de TV, que conta com 
“antagonistas de gelo” e ambientes nortenhos e distópicos, serve de inspira-

ção e referência para uma boa parcela de elementos em Cold Cage.

The Secret of Monkey Island é um clássico, e uma grande referência de ex-
celência e de inovação em game design utilizando a mecânica de point & 

click, central na jogabilidade de Cold Cage.

Fate/stay night é um exemplo de Adventure (visual novel) de extremo suces-
so que concebeu personagens bem construídos, multifacetados e complexos.
A estética anime, muitas vezes presente nas visual novels, também 
serviu de muita inspiração para os elementos visuais de Cold Cage.
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A narrativa do jogo, embora retrate elementos mordazes da história de cer-
tos personagens como trauma, violência, apatia e guerra, é consistentemen-

te apresentada de forma irônica e irreverente.

Esses temas são elementos muito importantes em um jogo que visa posi-
cionar sempre o desenvolvimento de seus personagens e o storytelling nos 

holofotes.

Cold Cage foi concebido com a intenção de convergir a solução de puzzles, 
os enigmas e a exploração minuciosa dos cenários com um sistema de ba-
talha profundo. Em qualquer uma dessas porções do jogo, o jogador pode 
alternar seu ponto de vista entre o de Aleph e o de Therese para explorar 

possibilidades e estratégias diferentes.

Os reinos de Condor e Procnis, sepa-
rados pelo Grande Canal, estão em 
paz há mais de cinquenta anos após 
uma longa e sangrenta guerra que hoje 
é considerada um marco vergonhoso 

na história de ambos.

Procnis, ao sul do canal, prospera com 
grandes avanços magitecnológicos, 
reunindo prodígios e especialistas do 
mundo inteiro no Centro de Magi-
pesquisa, além de gozar de um clima 
agradável e de uma boa qualidade de 

vida em geral.

Já Condor, ao norte do canal, passa 
por um momento difícil, pois não con-
ta com um núcleo de magipesquisa 
notável, e também por um momento 

curioso.

Os dois heróis se conheceram quan-
do Therese partiu em uma expedição 
diplomática como guarda de um lor-
de até a cidade de Sinnas, em Procnis. 
Ao caminhar na rua, ajudou um jovem 
que esbarrou em sua armadura e caiu.

Era Aleph, e ambos riram. Eles se 
identificaram com a ausência de seus 
pais - Therese, por tê-los abandonado, 
e Aleph, por ser órfão. Lá, Therese per-
maneceu por três meses, e retornou 

como amiga verdadeira de alguém.

Nos últimos cinco anos, os recordes 
de temperatura negativa têm sido 
constantemente quebrados dia após 
dia durante o inverno em Ghies - e 
até mesmo em outras estações do ano, 

muitos dias ainda são deveras frios.

O povo de Ghies, cada vez menos 
acostumado com o clima difícil, é pre-
judicado em suas colheitas e se torna 
cada vez mais dependente de produtos 
do reino vizinho, principalmente a be-

bida alcoólica. 

Altamente consumida na região, a cer-
veja de Procnis ajuda a manter os ci-
dadãos tanto num estado de conforto 
quanto num estado de torpor, afetan-
do a produtividade do reino como um 

todo.

principais características

eventos anteriores
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ambientação

Neste mundo de fantasia medieval, os reinos de Procnis e Condor dividem o 
Grande Canal, que separa seus dois continentes: Nys ao norte e Yonde ao sul. 

Mapa montado e colorido por mim no Wonderdraft.
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O jogo começa com Aleph chegando em Tor-
res de Ghies, onde deve se encontrar com sua 
velha amiga Therese, que o convocou com 
uma carta com poucas palavras. Eles se en-
contram em uma taverna, onde Therese con-
ta para Aleph que suspeita que a cidade foi 
amaldiçoada e que ela conta com sua ajuda.

Aleph aprende, através de Therese, que há 
sussurros sobre uma ameaça no subsolo da 
cidade, e que as temperaturas nas cavernas 
estão tão baixas que, durante o último ano, 
a superfície dos lagos subterrâneos se conge-
lou permanentemente, dificultando o acesso 
da população à água e forçando Condor a 
importar ferramentas de extração e outros 

produtos de outros reinos.

Eles chegam à conclusão de que isso é um 
efeito de uma maldição extremamente so-
fisticada e decidem descer a montanha até 
as Galerias de Ghies, grandes cavernas onde 
ocorre a extração de água e alguns minérios.

Lá, trabalhadores locais dizem que ouvem 
sons estranhos dos níveis inferiores. Ao des-
cerem por mais um tempo, num frio con-
gelante, os heróis se deparam com um gi-
gantesco demônio de gelo e são obrigados a 
ascender com pressa, fugindo do inimigo e 
selando o caminho ao subsolo para ganha-
rem tempo e descobrirem uma forma de des-

truir a criatura.

Durante a preparação dos heróis para a luta 
contra o demônio, Therese ouve de seu ge-
neral, Zafichs, que o reino de Condor está se 
preparando para a guerra novamente contra 
Procnis, que alegadamente está lucrando 

com o infortúnio de muitas pessoas.

À medida que a trama vai se desenrolando, 
descobre-se que o mestre de Aleph, Leodric, 
é responsável pela maldição que invocou não 
apenas um demônio de gelo, mas uma horda 
deles nas camadas mais profundas do subso-
lo abaixo de Torres de Ghies. E Leodric rapta 

Aleph, levando-o às Galerias. 

O plano de Leodric é tanto uma estratégia 
para o fortalecimento econômico de Procnis 
quanto uma vendetta pessoal contra Condor,
onde ele mesmo nasceu e onde sua tragédia 
pessoal e familiar ocorreu, forçando-o ainda 

criança a buscar refúgio no reino vizinho.
 

Aproximadamente cinquenta anos atrás, a 
família de Leodric, muito influente em Con-
dor, fazia oposição veemente ao reino e se 
posicionava contra a guerra. Como punição, 
seus pais foram condenados à morte na “Cold 
Cage” - literalmente uma gaiola pendurada 
nos níveis superiores de uma das torres do 

castelo. Lá, eles congelaram até a morte.

Os demônios, cujas auras provocam um efei-
to violento de glaciação, se reproduzem e 
gradualmente aumentam em números mui-
to abaixo do subsolo da cidade, lentamente 
provocando um clima cada vez mais frio e 
conseguindo ascender pouco a pouco para a 

superfície.

Therese chama a atenção de seu general para 
a situação terrível, mas descobre que Zafichs 
está mancomunado com Leodric e lidera o 
exército para uma derrota iminente, enfra-
quecendo o reino suficientemente para ser 

tomado e conquistado por Procnis.

Ela derrota seu general e consegue escapar 
com vida de seu quartel, mas descobre que 
Aleph foi raptado por Leodric, que o levou 

até as profundezas das cavernas.

Therese chega ao local para salvá-lo, mas é 
interrompida por um grupo de demônios. 
Muitos soldados do exército surgem e a aju-
dam a exterminá-los com muita dificuldade.

Enquanto isso, Aleph duela contra seu mes-
tre e consegue derrotá-lo, livrando Condor 

de sua maior ameaça...até então.

No epílogo do jogo, ao ascenderem de volta 
à cidade, os heróis testemunham hordas de 
soldados de Procnis se preparando para in-

vadir Torres de Ghies.

resumo da história
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Protagonistas

Aleph

Therese

Magipesquisador talento-
so, poderoso, porém desi-
ludido e não acredita muito 
em si. Idealista, respeitoso, 
criativo e muito dedicado, 
idolatra seu mestre Leo-
dric e não se sente pronto 
para se tornar um. É sério 
demais, altruísta e retraí-
do. Órfão, nunca conheceu 
seus pais. Foi descoberto 
como superdotado por 
uma freira, aos 5 anos no 
orfanato em que foi deixa-
do quando ainda era bebê.

Guerreira e estrategis-
ta do exército frustrada 
com a falta de reconhe-
cimento dos outros por 
seus feitos incríveis, só 
porque é mulher. É co-
rajosa, racional, sociável, 
irônica e muito sincera. 
Porém é pouco sensível, 
impaciente, corre muitos 
riscos e é muito rebelde.
Filha de carpinteiros, iso-
lados numa cabana a oeste 
da capital, Therese sempre 
sonhou em aventurar-se.
Desde muito jovem, 

Foi então que Aleph passou 
a ser educado formalmen-
te na Academia Nacional 
de Procnis. Com 14 anos 
de idade, conheceu seu 
mestre e ídolo, Leodric, 
que o ensinou tudo o que 
sabe sobre magia e ma-
gipesquisa. Hoje, com 25 
anos, tem dúvidas sobre 
qual caminho quer seguir. 
Ao decorrer do jogo, a 
confiança de Aleph em si 
mesmo será testada, assim 
como seu conhecimen-
to sobre magia e também

aprendeu a caçar e a se 
defender contra os peri-
gos presentes na floresta.
Ainda adolescente, ajudava 
seus pais na confecção de 
móveis e outros objetos de 
madeira. Com o dinheiro 
que juntou com o tempo, 
se alistou no Exército se-
cretamente e fugiu de casa.
Em uma expedição diplo-
mática a Procnis, conheceu 
Aleph, hoje seu melhor 
amigo. Desde então, tor-
nou-se exímia guerreira; 
uma das melhores do reino.

sua capacidade de conhecer 
verdades difíceis de engolir.
Leodric, seu maior ídolo, 
figura paterna e mestre, é 
revelado como o antago-
nista principal. Esse fato, 
por si só, desencadeia em 
Aleph um potencial trans-
formador para o bem, 
mas não sem passar por 
dores e riscos necessários.
Sua recompensa, no final, 
é tornar-se verdadeira-
mente dono de si e mais 
poderoso do que nunca.

Frustrada com sua carreira, 
Therese vê no problema a 
ser resolvido uma opor-
tunidade para se provar 
como nova Estrategista 
do Exército de Condor, 
apesar de fazer tudo pri-
meiramente pensando nos 
demais. Para ela, ajudar ou-
tras pessoas é a melhor for-
ma de se ajudar que existe. 
“A recompensa por ser uma 
pessoa boa é justamente ser 
uma pessoa boa”, ela diz.  
No fim, consegue o reco-
nhecimento que precisava.

O mago prodígio

Exército de uma mulher só
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antagonistas

Leodric

Zafichs

Forçado ainda criança a 
buscar refúgio no reino 
vizinho de Procnis após a 
morte injusta de seus pais 
pelo governo de Condor, 
Leodric passou sua juven-
tude assustado, traumati-
zado e com uma sede qua-
se desumana de vingança 
no Monastério de Argen.
Lá, prosperou como ma-
gipesquisador e tornou-
-se uma lenda no ramo, 
passando uma imagem 
de benfeitor. Porém, por 
trás de seus bons modos,  

Um dos generais do famoso 
e amedrontador exército de 
Condor, sabe dos segredos 
sombrios que se alastram 
debaixo da capital, sendo 
assim um militar corrupto 
mancomunado com Leo-
dric. Quando pode, dificul-
ta a vida de Therese e nunca 
reconhece seus feitos como 
capitã, embora ela seja 
mais qualificada para o car-
go de General do que ele.
Admirado e temido por 
quase todo o exército, Za-
fichs é um exemplo de 
excelência em combate, 
porém não pode-se dizer 
o mesmo de suas habi-
lidades administrativas.

havia um monstro. Não 
tendo esquecido de seu 
passado, criou um pla-
no vingativo aos poucos, 
que visa sentenciar to-
dos os cidadãos de Ghies 
à morte pelo frio assim 
como seus pais morreram.
Nos dias atuais, usa a in-
teligência e os poderes 
de Aleph e seus outros 
aprendizes para aumen-
tar a influência e o po-
der bélico de Procnis. 
No entanto, os planos de 
Leodric são megaloma-

Ao decorrer do jogo, seus 
planos com Leodric são aos 
poucos descobertos e seus 
feitos imperdoáveis vão 
vindo à tona. Entre eles, 
estão a morte de amigos 
de Therese e trabalhado-
res das minas que haviam 
descoberto a verdade.
No fim, não há recompensa 
para Zafichs. Ele é banido 
do reino de Condor, tendo 
sua reputação manchada  e 
sua patente de General re-
movida para todo o sempre.
No epílogo, junta-se às 
forças de Procnis e pla-
neja invadir Torres de 
Ghies, com um sorri-
so sinistro em seu rosto.

níacos e podem colocar 
tudo a perder para ele.
Seu próprio aprendiz, 
Aleph, se revela como 
um oponente formidá-
vel e ameaça os poderes 
de Leodric quando des-
cobre de toda a verdade 
com a ajuda de Therese.
No fim, é derrotado e 
poupado por Aleph. Tor-
na-se uma pessoa me-
lhor, mas é punido por 
seus crimes e deverá pas-
sar o resto dos seus dias 
em uma prisão especial.

A falsa lenda

General atroz
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diálogos

NPCs

Todos os diálogos presentes na versão executável de Cold Cage estão dispo-
níveis em forma de árvore de diálogos no coggle.it, onde a quantidade mas-
siva de texto, que não caberia em uma página do GDD, pode ser lida de for-
ma mais confortável e prática. Para acessar a árvore de diálogos, clique aqui.

O Elixir de Alfonse precisa ser 
feito o quanto antes!

Alfonse

Apenas um operário da 
cidade de Torres de Ghies, 
tendo trabalhado por anos 
nas Galerias de Ghies 
como minerador, Alfon-
se luta dia após dia com 
uma doença pouco con-
vencional que removeu 
sua capacidade de falar 
quase que completamente. 
Tendo procurado ajuda 
diversas vezes para tentar 
se curar, nenhuma tenta-
tiva ainda foi bem-sucedi-
da. No entanto, no fundo 
do seu ser, Alfonse sabe 
que sua doença é incurá-
vel, pois ele viu o que viu.

O que realmente atacou Al-
fonse não foi uma doença; 
foi a aura de um demônio 
de gelo, que o amaldiçoou. 
O frio abaixo da cidade 
passou para um nível crí-
tico e Alfonse foi uma das 
primeiras vítimas, tendo 
sorte de ter perdido sua 
voz ao invés de sua alma.
Aleph, no entanto, conse-
gue confeccionar um Elixir 
para o minerador que, com 
lágrimas em seus olhos, 
agradece ao jovem mago 
e oferece suas memórias 
sobre o dia fatídico que 
o atormentava até hoje.

Testemunha de sorte

https://coggle.it/diagram/XQKZx3tPgqldlYKG/t/introdu%C3%A7%C3%A3o-os-reinos-de-condor-e-procnis-com-o-seu-povo/3f91af0b7e333eaa32a765450b8b000202d910eb0186dca47d401f79c03eec82
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mecânicas

regras

Por ser uma aventura point & click desenvolvida na plataforma Adventure 
Game Studio (AGS), “Cold Cage” conta com as funções clássicas do gênero 
para a interatividade do jogador com os elementos apresentados no jogo.

 São elas:

A partir da necessidade do uso dessas ferramentas e da utilização do menu 
de itens no jogo, foi criada uma mecânica específica: a de preparar poções. 
Para progredir na main questline, o jogador deve misturar os quatro ingre-
dientes corretos, entre muitos outros incorretos, no caldeirão para criar um 

elixir.

No protótipo desenvolvido na AGS, há apenas uma condição de vitória e de 
derrota: a preparação do elixir.

Há dez ingredientes espalhados pelo mapa, mas apenas quatro deles são os 
corretos para a receita. Caso o jogador faça qualquer combinação que difira 

da correta, é game over.

Porém há diversas dicas espalhadas pelo jogo que podem ajudar o jogador a 
desvendar a receita exata do elixir. Quando a tentativa for finalmente bem-
-sucedida, ele poderá prosseguir para o próximo ato (não incluso na demo 

jogável).

 ӵ A n d a r ;
 ӵ O l h a r ;
 ӵ Interagir;
 ӵ Dialogar;
 ӵ Usar ítem.

Os livros contém muitas dicas 
que ajudarão a descobrir quais 

os ingredientes corretos.
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level design

puzzle

Após a breve sequência de introdução, o jogador passa a controlar Aleph e 
pode prosseguir para a taverna (porta mais à direita), mas se desejar come-

çar pelo laboratório (porta aberta à esquerda), também pode.

Na taverna, fale com Therese, localizada à direita da sala. Durante o diálogo, 
novas opções surgirão de acordo com as escolhas tomadas. Após uma bre-
ve sequência, Therese apresenta Aleph a Alfonse, outro NPC localizado ao 
fundo da taverna. A quest principal do ato (fazer uma poção para Alfonse) 

é introduzida. Vá para o laboratório.

Lá dentro, após uma curta cena, Aleph deve preparar o Elixir ao solucionar 
corretamente o puzzle apresentado na seção “Puzzle”, abaixo.

Volte para a taverna com o Elixir e o utilize em Alfonse para ver o final feliz 
da demo jogável. Ou o final triste, se utilizar a Poção Errada.

Para observar a progressão deste protótipo de um ponto de vista mais pano-
râmico e sistemático, acesse o documento de Mapa Mental do jogo, criado 

especialmente na ferramenta coggle.it, clicando aqui.

Todos os livros, papiros e tomos espalhados pelo laboratório possuem dicas  
extremamente importantes sobre quais os ingredientes corretos e incorre-

tos da poção ao interagir com a ferramenta de tocar. 

Há apenas um exemplar de cada ingrediente disponível no jogo. Caso sejam 
desperdiçados, o jogador criará a Poção Errada no lugar do Elixir e terá que 

recomeçar a demo.

 Os objetos que escondem os ingredientes corretos são: Agua Magi-Alcali-
na; Sacos Repletos de Gosma; Recipientes de Bronze e Potes de Conteúdo 
Estranho, que agora estão no seu inventório (os ingredientes, respectiva-
mente: água magi-alcalina, soro de crawler, pena de cisne-cristal, tentáculo 

de neivha).

Através do inventório, toque nesses quatro ingredientes e os arraste para 
dentro do Caldeirão, um de cada vez. Dele, sairá o Elixir. Toque nele para 

adicioná-lo ao seu inventório.

https://coggle.it/diagram/XQJewnZ2bB-6nZbw/t/unnamed
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cenários

A seguir estão os planos de fundo de cada local existente no jogo. As partes 
destacadas são os Hotspots interativos, onde o jogador tem acesso a itens, 
dicas, pontos de vista de Aleph e informações mais detalhadas sobre o 

mundo de Cold Cage.

Ruas de Ghies

Área inicial do jogo, que conecta a taverna ao laboratório. Nessa área, há 
apenas objetos que podem ser interagidos com a lupa. São eles:

 ӵ Placa da Taverna: “A placa diz: Taverna da 
Mãe Codorna.”

 ӵ Placa do Laboratório: “A placa diz: Labo-
ratório Municipal de Ghies.”

 ӵ Porta da Taverna: “Não há dúvidas...pela 
descrição, essa é a Taverna da Mãe Codor-
na.”

 ӵ Porta do Laboratório: “Hmm...a porta está 
aberta.”

 ӵ Janela: “Acho que cheguei muito cedo...
pela janela, dá pra ver que está vazia...”

 ӵ Túnel: “Esse túnel é caminho para outro 
distrito. Não é de meu interesse brincar de 
turista agora...”
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Taverna da Mãe Codorna

Local onde ocorrem praticamente todos os diálogos da demo, e onde 
ambos os finais são revelados. Na taverna, também só há objetos que 

podem ser olhados com a lupa, além de Alfonse e Therese.

 ӵ Lareira: “Até mesmo uma lareira como essa 
não é suficiente para esquentar a taverna 
num dia tão frio como esse.”

 ӵ Cabeça de Cervo: “...Mais uma bela criatu-
ra degolada por homens primitivos...vejo 
que essa cidade também possui sua parcela 
de idiotas.”

 ӵ Barris: “Ouvi dizer que Ghies é hoje força-
da a importar cerveja de Procnis...”

 ӵ Lustre: “Belo lustre. Se não fosse o cervo na 
parede, diria que o responsável por essa ta-
verna tem um bom gosto.”

 ӵ Garrafas: “Não posso bebê-las...ordens de 
Leodric.”

 ӵ Alfonse: “Ele não parece estar nada bem...”
 ӵ Therese: “Heh...às vezes me esqueço de 

como ela é uma figura.”
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Laboratório de Magipesquisa de Ghies

Mapa do puzzle. É aqui onde Aleph precisa fazer sua pesquisa sobre o 
Elixir e escolher os ingredientes corretos. Há aqui mais de vinte objetos 
para interagir, tanto com a lupa quanto com o cursor de toque e com os 

itens em si. Abaixo estão as interações com a mão.

 ӵ Livros Brancos: “Você abre o livro Guia do Mago Médico.” 
/ “(...)Há remédios para o corpo físico, e há outros para o 
corpo espiritual. O Elixir serve para ambos, e é por isso que é 
tão difícil de encontrar(...)” / “Você faz uma leitura dinâmica 
de todos os volumes da Enciclopédia de Criaturas Mágicas.” 
/ “(...)O chifre do Unicórnio é amplamente considerado o 
item de maior propriedade curativa no mundo. Porém, a caça 
destas criaturas é considerada crime hediondo em quase todo 
o mundo(...)Animais cujos restos mortais chegam perto desse 
potencial curativo são os Cygnus crystallensis, os cisnes de 
cristal(...)”

 ӵ Livros Pesados: “Você abre o Compêndio Histórico das Ma-
gi-Infecções.” / “(...)Quando os sintomas são simples, porém 
extremamente difíceis de serem curados até mesmo por via 
etérea, pode ser um caso de doença que aflige a alma(...)Mal-
dições são extremamente incomuns, porém há ocorrências(...)
Nesses casos, apenas a confecção do Elixir confere um prog-
nóstico otimista(...)Na preparação do Elixir, não se usa partes 
de animais noturnos, pois há uma qualidade solar fundamen-
tal na substância energética dessa mistura em específico(...)”

 ӵ Coleção de Papiros: “Você lê diversos papiros antigos de 
estudantes e mestres que já estudaram neste laboratório. Um 
chama sua atenção.” / “Meu Primeiro Elixir, diz o título. Você 
o lê.” / “(...)Embora tenha falhado em replicar meu sucesso 
inicial, descobri que não há Elixir sem viscosidade, um rea-
gente especial e dois ingredientes de propriedade curativa(...)Já 
tentei de tudo, até mesmo usar peles de golfinhos e Pedras-Es-
cama, mas as tentativas foram falhas(...)”

 ӵ Gavetas: “Você encontra uma pedra escamosa.”
 ӵ Potes de Conteúdo Estranho: “Você encontrou um tentáculo 

de neivha em perfeito estado.”
 ӵ Sacos Repletos de Gosma: “Você encontrou um pouco de 

Soro de Crawler.”
 ӵ Caixa Misteriosa: “Você encontra uma asa de morcego fétida.”
 ӵ Recipientes de Bronze: “Você encontrou uma pena de cisne-

-cristal em perfeito estado.”
 ӵ Caixotes de Madeira: “Você encontrou uma Pele de Cetáceo.”
 ӵ Água Magi-Alcalina: “Você encontrou uma garrafa de água 

magi-alcalina.”

 ӵ Livros I: “Você abre o livro ‘A Ciência da Alquimia’.”  / “(...)
O número Quatro se faz presente nos rituais alquímicos mais 
sofisticados(...)Quatro estações, quatro elementos, quatro 
direções cardinais, quatro fases da vida humana(...)Os alqui-
mistas de maior sofisticação e prática conseguem transmutar 
qualquer coisa com quatro ingredientes.”

 ӵ Livros II: “Você abre o livro Rituais da Alta Magia Branca.” 
/ “(...)A magia branca surgiu da necessidade de curar o que 
medicamentos não conseguem, ou da falta de recursos para 
consegui-los?(...)Apenas materiais de extrema raridade e pure-
za são capazes de reproduzir os efeitos curativos de um ritual 
bem-sucedido de magia branca.” / “Você abre o livro Energia 
dos Reagentes.” / “(...)Apenas materiais extremamente viscosos 
têm chance de reter a força explosiva dos reagentes em uma 
tentativa de criar uma poção poderosa(...)Porém a pureza dos 
outros ingredientes é necessária para haver um balanço com 
o horror fumegante que é a gosma derretendo no fogo(...)Há 
criações com os mesmos princípios reativos desses materiais e 
que são mais seguros de usar, como o Soro de Crawler.”

 ӵ Livros III: “Você começa a ler Vampirismo, Necromancia e o 
Lado Obscuro da Magimedicina.” / “(...)Uma das formas me-
nos utilizadas, porém eficazes, do estudo da magimedicina é o 
Processo Antidotal, em que o paciente voluntário é primeiro 
sujeitado à doença propositalmente para que, consequen-
temente, o praticante crie o respectivo antídoto(...)” / “Há 
rumores de que o próprio Elixir foi concebido através deste 
método pouco ortodoxo(...)Antes do Elixir, houve o Ex-Elixir, 
extremamente nocivo ao corpo humano(...)Apenas ingredien-
tes de cor escura ou acinzentada poderiam ser utilizados para 
esse fim(...)”

 ӵ Livros IV: “Você faz uma leitura dinâmica de O Papel das 
Poções na Era da Magipesquisa.” / “(...)Com o avanço da área 
de magipesquisa, o tratamento de doenças comuns, das mais 
brandas às mais graves, fez com que a Alquimia tenha perdido 
protagonismo na esfera medicinal(...)Ainda há propriedades 
de ingredientes tão poderosas, no entanto, que muitos lordes 
e pessoas de status continuam utilizando a Cura Líquida(...)” 
/ “(...)Embora sejam extremamente raras e suas partes carís-
simas, poções feitas com extratos dos corpos das neivhas são 
consideradas mais eficazes na rapidez da cura do que qualquer 
feitiço de cura conhecido hoje em dia(...)
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Lista de assets

Músicas:

SFX:

Assets visuais estão presentes na Bibliografia.

 ӵ G h i e s . m p 3
 ӵ Ta v e r n a . m p 3
 ӵ Laboratorio.mp3
 ӵ GameOver.mp3
 ӵ C ongrats .mp3

 ӵ Passos_Terra.mp3;
 ӵ Passos_Madeira.mp3;
 ӵ L a r e i r a . m p 3 ;
 ӵ Po r t a _ Ab r e . m p 3 ;
 ӵ Porta_Fecha.mp3;
 ӵ E x c l am a c a o. mp 3 ;
 ӵ V i d r o . m p 3 ;
 ӵ C a l d e i r a o . m p 3 ;
 ӵ G a v e t a . m p 3 ;
 ӵ P a g i n a . m p 3 ;
 ӵ I n v e n t o r i o . m p 3 ;
 ӵ Pe g a r _ It e m . m p 3 ;
 ӵ S ol t ar _ Ite m . mp 3 ;
 ӵ S p e e c h 1 . m p 3 ;
 ӵ S p e e c h 2 . m p 3 ;
 ӵ S p e e c h 3 . m p 3 ;
 ӵ S p e e c h 4 . m p 3 ;
 ӵ S p e e c h 5 . m p 3 ;
 ӵ S p e e c h 6 . m p 3 .
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plano de marketing

Para que um projeto como Cold Cage seja notado, repercutido, consumido e aprovado pelo 
público, um plano de marketing é fundamental para seu sucesso.

Ao longo das próximas páginas, estão compilados os estudos e as pesquisas de mercado rela-
cionadas ao jogo em si, seu público-alvo, seu lançamento e seu lugar na indústria gigantesca, 

global e em constantes mudanças que é a dos jogos digitais.

1. Briefing
1. Objetivos do Projeto:

Conceber um Adventure Game de mecânica point & click numa ambientação de high fantasy, 
desafiando noções pré-estabelecidas de um público acostumado com jogos desta temática no 
formato de RPGs. Localização na língua inglesa para lançamento internacional.

2. Sobre a complexidade do projeto:

Projetado e desenvolvido por apenas um indivíduo, há o duro desafio de lidar com a natureza 
multidisciplinar da criação dos jogos digitais. Porém, o jogo é desenvolvido na Adventure 
Game Studio (AGS), uma ferramenta simples, gratuita e de pouca demanda em know-how 
técnico, o que facilita o desenvolvimento, além de ter o PC como única plataforma jogável.

3. Prazos e viabilidade:

O protótipo jogável foi desenvolvido em duas semanas e abrange em torno de 5% do escopo 
geral pretendido para o produto final. Há, portanto, um prognóstico de 38 semanas para a 
fase de desenvolvimento completa. Dependendo dos playtests e da necessidade de iterações 
adicionais ao ciclo de ajustes finais no produto, estima-se a data de lançamento para o Outono 
de 2020.

4. Palavras-chave:

Point and click; Adventure; Fantasia Medieval; Anime; PC Exclusive.

5. Orçamento:

O estúdio, com apenas um integrante, procurará comissionar os assets de pixel art (incluindo 
animações), concept art, sound design e ilustrações especialmente feitas para o jogo a tercei-
ros. Calculando-se os meses necessários para cada função, eis os números: 

Profissional Qnt. Honorários Tempo Valor Total
Sound Designer 1 R$2.500,00 2 meses R$5.000,00

Pixel Art & Animação 1 R$2.500,00 3 meses R$7.500,00
Artista Ilustrador Sênior 1 R$5.000,00 2 meses R$10.000,00

Totalizando o valor de R$22.500,00.
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2. Público-Alvo
Cold Cage é um jogo diferente, com o potencial de convergir comunidades 
distintas em uma só, alicerçando-se em três públicos-chave:

 ӵ Entusiastas do gênero point & click, que apreciam o design de puzzles e 
a jogabilidade de clássicos como Secret of Monkey Island;

 ӵ Gamers que apreciam a estética anime, muito numerosos e dedicados 
como fanbase, interessados no character design do gênero;

 ӵ Fãs de games e outras criações com plot, lore e worldbuilding detalha-
dos em ambientações de fantasia medieval/alta fantasia, como fãs da 
saga Senhor do Anéis, fãs de D&D e jogadores de RPGs repletos de 
texto, como os clássicos Baldur’s Gate, Lost Odyssey e Divinity.

Um exemplo de perfil do consumidor seria:
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David Evans, nossa persona, é um verdadeiro fã de games point & click, 
curte a estética anime e consome produtos que oferecem histórias detalha-
das e emocionantes em universos de alta fantasia, encaixando-se no públi-
co-alvo e no papel de compra de usuário. 

Além disso, ao jogar o jogo, encontra-se nas condições ideais para relaxar e 
não deflagrar sua fibromialgia:

 ӵ Está sentado em casa ou no trabalho durante uma pausa, sem riscos de 
fazer demasiado esforço físico;

 ӵ Está praticando seu hobby favorito desde a infância, com satisfação.

Para David, jogar seus jogos favoritos é o ponto alto de seu dia. Confira sua 
jornada do comprador abaixo:
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3. Análise de Oportunidades

Forças

Oportunidades Ameaças

Fraquezas

 ӵ  Diferencial na convergência de elementos 
estéticos, temáticos e de game design;

 ӵ Público-alvo identificado;
 ӵ Narrativa, ambientação.

 ӵ Jogo desenvolvido na AGS, engine pouco 
presente no mercado e já ultrapassada;

 ӵ Desenvolvedor inexperiente;
 ӵ Investimento alto para um jogo point & 

click nos dias de hoje.

 ӵ Ter o projeto eclipsado por outros jogos 
independentes/adventure em voga;

 ӵ Risco da mistura de visual anime, mecâni-
ca point & click e ambientação de fantasia 
agradar nenhuma das respectivas comuni-
dades.

 ӵ Plataformas como Steam, itch.io, Kickstar-
ter e Patreon fornecem espaço para exibir e 
vender o projeto;

 ӵ Oferecer, nessa altura do campeonato, uma 
visão diferente sobre o que um point & 
click pode ser;

 ӵ Interessar fãs de RPG e anime no gênero 
point & click.

No gráfico FOFA, ou SWOT (oriundo de “Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities, Threats”) abaixo, estão listados os potenciais positivos e negativos 
do projeto em relação ao mercado de games nos dias de hoje.  



bibliografia

Para o Jogo
Backgrounds:

Room 1 (Ruas de Ghies): 
https://www.deviantart.com/h3xmode/art/Mordavia-Town-789094230

Room 2 (Taverna): 
https://www.deviantart.com/mrainbowwj/art/tavern-BG-335989276

Room 3 (Laboratório): 
https://www.deviantart.com/rasty690/art/Storage-Room-783399780

Personagens:

Aleph: https://br.pinterest.com/pin/26810560268801678/
Therese: https://br.pinterest.com/pin/837880705650398104/
Alfonse: https://br.pinterest.com/pin/430093833145167411/

Objetos:

Caldeirão: https://giphy.com/gimitheapp

Para este GDD
Imagens de Background:

http://pavbca.com/walldb/original/d/8/7/765456.jpg
http://www.desktopwallpapers4.me/fantasy/soldiers-in-the-icy-mountain-26561/

https://truyenkul.com/chapter/hoc-vien-magic-tuyen-mem-tra-loi/598277237.html
https://i.pinimg.com/originals/90/20/46/902046c43c4eb11b1eafe7c2b865c150.jpg

https://imgur.com/gallery/c6Jn1/comment/505657043
https://www.deviantart.com/thecherrymonsterlu/art/Magic-Circle-Ice-Magic-737344402

Concept Art dos personagens:

Aleph: https://archive.4plebs.org/tg/thread/57537580/
Therese: https://www.pngkit.com/bigpic/u2t4y3r5q8w7i1i1/

Zafichs: https://br.pinterest.com/pin/626492998140415768/?lp=true
Leodric: https://www.deviantart.com/hes6789/art/Record-of-Lodoss-War-Online-Slayn-542241632

Alfonse: https://fireemblem.gamepress.gg/hero/gray
Therese 2: https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/289/824/741.png

Aleph 2: https://vignette.wikia.nocookie.net/fireemblem/images/f/fd/Robin_Heroes.png/revision/
latest?cb=20170122062316

Referências/ilustrações:

Game of Thrones: https://i.ytimg.com/vi/7nWHZtW-Mso/maxresdefault.jpg
Fate/stay night: https://fantasyandanime.wordpress.com/2014/02/02/fatestay-night-visual-novel-re-

view/
Livro: https://bankkita.com/explore/magic-clipart-magic-book/

Poção: https://www.deviantart.com/blackbirdink/art/Small-Items-Potion-Vial-562075574
Lança: https://ui-ex.com/explore/spear-drawing-weapon/

Cajado: https://pixabay.com/illustrations/wand-magic-fantasy-staff-trident-3444110/
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