
Final Inferno



“Evolua suas 
habilidades para 

sobreviver ao inferno”



Visão Geral
➔ Uma homenagem aos clássicos da era de ouro dos JRPGs 

com mecânicas de habilidades inovadoras e história 
envolvente

➔ Revive as maravilhas da pixel art, dos chiptunes e dos 
combates baseados em turno com um time de 4 heróis 
lendários nos computadores de todos os órfãos dos 
grandes clássicos da era de 8 e 16 bits



Descrição do Projeto
➔ Final Inferno será um jogo de JRPG voltado para os fãs 

dos jogos clássicos do gênero
➔ Será o primeiro JRPG do FoG a ser concluído e jogável
➔ Jogo com foco em jogabilidade divertida e narrativa
➔ Capacitar membros a desenvolver projetos de um gênero 

que não estão acostumados
➔ O projeto atual contará o arco inicial (cerca de ⅓) da 

história total
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Mecânicas e Jogabilidade
➔ 2 momentos de jogabilidade principais

◆ Exploração
● Exploração do mapa com visão top-down
● Encontros aleatórios (com porcentagem 

controlada por habilidades)
● Quests e conversas com NPCs

◆ Batalha
● Batalha por turnos, com visão lateral



Tela de Overworld



Tela de Chat



Mecânicas e Jogabilidade
➔ Combate totalmente baseado no uso de habilidades

◆ Não existem itens ou equipamentos
◆ Uso de habilidades gera experiência

● Cada habilidade evolui individualmente
◆ Novas habilidades são adquiridas com nível do 

personagem e de certa(s) habilidade(s)
◆ Experiência do personagem aumenta status base
◆ Buffs, Debuffs e Condições Especiais afetam o fluxo 

do combate



Tela de Batalha



Menu de Habilidades



História
➔ 4 aventureiros acordam no inferno, sem nenhuma 

memória de suas vidas. Sua única opção é seguir adiante 
e derrotar os demônios em seu caminho usando apenas 
suas habilidades, uma vez que no inferno não existem 
vendedores e ferreiros.

➔ Ao explorar o inferno e derrotar seus príncipes, eles 
encontrarão respostas?



História
➔ Os 4 heróis são na verdade pecadores e irão lembrar-se 

de seu passado aos poucos, com flashbacks misteriosos e 
desconexos

➔ Os 3 NPCs (Wanderers) irão ajudar a guiá-los através de 
frases enigmáticas e side-quests



Os Vagantes



Mundo
➔ Final Inferno se passa no inferno. Buscando inspiração na 

mitologia católica e em obras clássicas como o Inferno de 
Dante

➔ O inferno é habitado apenas por demônios menores, 
guardiões e príncipes do inferno, todos hostis

➔ A única exceção são os 3 Wanderers, neutros
➔ Os cenários serão repletos de fogo, lava e cores quentes, 

sem presença de vida ou natureza



Personagem(ns)
➔ Os 4 heróis pertencem a classes diferentes e não é sabido 

nada de seus passados. Cada um possui 2 linhas de 
habilidades diferentes e que podem ser desenvolvidas 
como o jogador preferir

➔ São inspirados e tornarão-se os cavaleiros do apocalipse



Guerreiro - Amidi
➔ Habilidades de defesa e 

buffs
➔ Ditador cruel
➔ Gosta de matar
➔ Guerra



Ladino - Herman
➔ Habilidades de alto dano em 

alvo único
➔ Armadilhas, fuga, 

exploração,
➔ Vigarista
➔ Responsável pela grande 

depressão
➔ Morte



Mago Negro - Gregorim
➔ Habilidades de dano 

elemental e de dano neutro
➔ Conselheiro cultista
➔ Arrogante, luxurioso
➔ Levou à morte de um rei e a 

queda de seu império
➔ Fome



Mago Branco - Xander
➔ Habilidades de cura e de 

debuff
➔ Papa controverso
➔ Usava dos poderes e 

dinheiro da Igreja para 
festas, orgias, e comprar o 
silêncio de todos

➔ Disease



Principais inimigos
➔ Serão 4 inimigos, um de cada elemento
➔ Possível variação de cor para classes mais fortes

◆ Demônio de fogo
◆ Esqueleto (terra)
◆ Espírito Sombrio (vento)
◆ Yuki-onna (água)



Principais inimigos
➔ 2 Chefes

◆ Cerberus, guardião dos portões do inferno e primeira 
grande ameaça

◆ Um dos príncipes do inferno (Mammon), cuja luta 
encerrará o arco atual do jogo

➔ Ambos serão inimigos formidáveis e deverão exigir que o 
jogador combine suas habilidades de maneira estratégica 
para derrotar (ou fazer muito grind, que não é a intenção)



Arte e Música
➔ Pixel Art com base de 64x64 pixels para os tiles
➔ Foco em cores quentes para os detalhes em fogo/lava e 

cores escuras para rochas e props
➔ Personagens com cores mais frias para causar destaque
➔ Músicas e efeitos sonoros em chiptunes
➔ A trilha sonora será rápida para batalhas, épica e pesada 

para o chefe e mais melancólica para a exploração do 
mundo

https://www.youtube.com/watch?v=lxKb48wvt60
https://www.youtube.com/watch?v=1KMqc_5lljM
https://www.youtube.com/watch?v=1KMqc_5lljM
https://www.youtube.com/watch?v=DfvEpsgR5qU
https://www.youtube.com/watch?v=DfvEpsgR5qU


Arc the Lad II - Sprites 64x64



Gestalt / Experiência do Jogador
➔ O jogador deve sentir-se em constante perigo e desafio, 

por estar no inferno, mas em constante evolução
➔ O contraste de cores quentes do ambiente com as frias 

dos personagens devem ajudar a transmitir o sentimento 
de não pertencimento e estranheza, junto com o 
imagético demoníaco e a música que sempre tenta trazer 
um sentimento de pesar (exploração do mundo) e 
urgência ao enfrentar os perigos (batalhas)



Gestalt / Experiência do Jogador
➔ Ao começar com pouquíssimas habilidades o jogador 

deve sentir-se desprotegido e com poucas esperanças de 
sobrevivência. Porém, ao evoluir e adquirir novas 
habilidades, o jogador deve sentir-se mais forte e seguro. 
Até chegar ao ápice de enfrentar um chefe e sentir-se, ao 
mesmo tempo que inseguro, parte de uma aventura 
épica, o que deve ser transmitido pela música de batalha 
e a grandiosidade (em tamanho e desafio) dos chefes



Gestalt / Experiência do Jogador
➔ Os diálogos e a narrativa ajudarão a passar esses 

sentimentos ao jogador. De total confusão e despreparo 
inicial, à uma aceitação e encorajamento ao longo da 
jornada. Além de expressar verbalmente o poder dos 
chefes enfrentados.



Objetivos do Desenvolvimento
➔ Como amantes de JRPGs, gostaríamos de criar um com os 

aspectos que mais gostamos do gênero
➔ Também gostaríamos de criar um jogo com uma narrativa 

envolvente, algo que é pouco feito no FoG
➔ O objetivo do jogo é manter um escopo factível, que 

possa ser terminado e testado a tempo, para garantir 
uma experiência envolvente para o jogador

➔ Manter aberta a possibilidade de continuar o projeto



Monetização
➔ Pelo escopo planejado, esta etapa do projeto cobriria 

apenas o arco inicial da história. Portanto, o mais 
aconselhável seria vender o jogo em episódios, assim 
como Life is Strange ou outros indies na Steam como 
Aveyond e The Last Door.

➔ O preço deveria ser acessível, por ser um jogo indie
➔ Ao final do projeto, lançar uma coletânea com todos os 

episódios a preço promocional (season pass)



Cronograma Geral (exemplo)
Fase do 
Marco

Sem 
1-2

Sem 
3-4

Sem 
5-6

Sem 
7-8

Sem 
9-10

Sem 
11-12

Sem 
13-14

Sem 
15-16

Sem 
17-20

Pré-produção

Protótipo

Fase alfa

Fase beta

QA

Gold Master

Pós-produção



Cronograma Mensal
➔ Mês 1 (11/03 a 15/04)

◆ One-sheet, ten-pager e mockups
◆ Sprites de batalha e do mundo de 1 heroi
◆ Sprites de 2 inimigos
◆ Sprites das skills iniciais do 1º herói
◆ Alguns tiles do tileset do mundo
◆ Mecânicas de andar pelo mundo & encontro aleatório
◆ Protótipo do sistema de batalha (turnos e ataque 

básico)



Cronograma Mensal
➔ Mês 1 (11/03 a 15/04) (cont.)

◆ Narrativa de introdução dos personagens
◆ Descrição e definição da linha de habilidades do 

primeiro herói
◆ Balanceamento inicial dos status de cada herói
◆ UI de batalha
◆ Encontrar um músico ou procurar músicas online!

● Música de batalha



Cronograma Mensal
➔ Mês 2 (15/04 a 13/05)

◆ Sprites de batalha e do mundo do 2º e 3º heróis
◆ Sprites do primeiro chefe (cerberus)
◆ Sprites das skills iniciais do 2º e 3º heróis
◆ Restante dos tiles do mundo
◆ Término do sistema de batalha
◆ Sistema de diálogos
◆ Narrativa até o encontro do primeiro chefe



Cronograma Mensal
➔ Mês 2 (15/04 a 13/05)

◆ Descrição e definição da linha de habilidades dos 
heróis restantes

◆ Início da implementação dos diálogos e cenas da 
narrativa no projeto

◆ UI do mundo
◆ Música do mundo



Cronograma Mensal
➔ Mês 3 (13/05 a 10/06)

◆ Sprites do último herói
◆ Sprites dos 2 inimigos restantes e início dos sprites do 

segundo chefe
◆ Sprites das skills iniciais restantes e início dos sprites 

das skills avançadas
◆ Background de batalha
◆ UI do menu de skills



Cronograma Mensal
➔ Mês 3 (13/05 a 10/06)

◆ Implementação e balanceamento das habilidades 
restantes e status

◆ Narrativa até o encontro com o segundo chefe
◆ Implementação da narrativa e cenas até após o 

primeiro chefe
◆ Sistema de árvore de habilidades
◆ Testes e correções de bugs
◆ Música do chefe



Cronograma Mensal
➔ Mês 4 (10/06 a 08/07)

◆ Mais Testes e correção de bugs
◆ Fim da criação dos sprites do segundo chefe
◆ Sprites adicionais (habilidades, ícones, status)
◆ Efeitos sonoros
◆ Revisão da narrativa
◆ Implementação dos diálogos e cenas restantes
◆ Revisão e polimento dos sistemas



Cronograma Mensal
➔ Mês 4 (10/06 a 08/07)

◆ Implementação e testes de todo o sistema de 
habilidades e efeitos no combate

◆ Entrega da beta (publicar como beta)
◆ Preparar para publicação (arte de divulgação, textos, 

itch, etc.)
◆ Publicar como release



Cronograma Mensal
➔ Mês 5 (08/07 a 05/08)

◆ Arrumar pastas e código (documentar e deixar 
organizado)

◆ Escrever documento de post-mortem
● Apresentar ao grupo

◆ Publicar post-mortem
◆ Arrumar qualquer problema crítico que surgir no 

projeto ou atrasos de cronograma



Definir MVP (core) e extras
➔ O core do projeto consiste no sistema de batalha por 

turnos, o sistema de árvore de habilidades e o sistema de 
navegação e diálogo para que a narrativa possa ser 
desenvolvida

➔ É essencial a criação de pelo menos 2 personagens em 
sua totalidade, 4 inimigos (combate elemental) e 1 chefe
◆ Porém, será objetivo primário a criação de todos os 4 

personagens e 2 chefes



Definir MVP (core) e extras
➔ Pelo menos 5 habilidades por árvore do herói (40 no total)

◆ Preferencialmente, 10 por árvore (80 no total)
➔ Extras: 

◆ 2 classes extras de personagens para jogador escolher 
4 dentre as 6 no início do jogo

◆ Novos chefes e inimigos (continuação em outro 
semestre)

◆ Fim da narrativa ao derrotar todos os 7 príncipes do 
inferno


