
UTE
Ultimate Tank Experience



“Imagine um jogo de tanques, mas ao invés de cada 
jogador controlar um veículo em  terceira pessoa, 
eles controlam e veem apenas uma parte limitada 

do tanque. A vitória será não do tanque mais 
poderoso, mas da equipe mais unida!”



Visão Geral
★ Jogo de tiro em primeira pessoa

○ Várias equipes de jogadores controlam tanques
○ Cada jogador faz sua parte dentro da equipe

★ Computador pessoal e Mobile (Android)
★ Jovens interessados em tanques

○ Mas é tão simples que até sua babushka poderia jogar!



Descrição do Projeto
★ Jogo de tanques em primeira pessoa

○ Jogadores se reúnem em equipes, cada uma controlando 
apenas um tanque

○ Cada jogador dessa equipe controla apenas uma parte do 
tanque, e deve se comunicar com os outros para vencer 
os tanques inimigos

★ Networked



Produção
★ Feito usando a engine Unity

○ API Mirror para a parte networked
■ Usando TCP (mas pode ser alterado para UDP)
■ Principalmente para LAN e servidores dos jogadores

★ Uso de Blender para criar os modelos 3D
○ Modelos low-poly e texturas simples

★ Efeitos sonoros serão criados para o jogo no Audacity



Equipe
★ Arthur “Amnésia” de Souza

○ Experiência com networking, 3D e 4 anos no FoG
★ Rafael “Lag” Clerici

○ 4 anos no FoG, experiência como líder e designer
★ Thiago “Float” de Pauli

○ Experiência com jogos 3D
★ Vinícius “Vinícius” Ricardo

○ Experiência com jogos 3D
★ Project Owner Leonardo Chieppe



Escopo e custos
★ MVP

○ Um mapa, com um lobby onde jogadores podem escolher 
equipes e times para jogar, com dois modos de jogo

○ Dois modelos de tanque (um para cada time)
★ Conteúdo adicional

○ Tanques extra e mapas
★ Tempo de produção: 4 meses e meio
★ Custo aproximado: 16000 Reais 

○ Mil reais por membro por mês



Mecânicas e Jogabilidade
★ Cada jogador realiza uma dentre três funções no tanque:

○ Piloto, Artilheiro e Comandante
★ Câmera em primeira pessoa

○ Vista do “Interior do tanque”
★ Tanques possuem uma “barra de vida”, e recebem dano toda 

vez que um tiro inimigo acertá-lo
○ Tanques podem ter pontos fracos na blindagem que 

aumentam o dano recebido



Câmera



História (focada na jogabilidade)
★ Durante muito tempo, os dois grandes povos, os 

Republicanos e os Nacionalistas, foram amigos. Sua 
apreciação por barbas vistosas e uma boa bebida era 
lendária. Infelizmente, uma discussão sobre se Borscht ou 
Schnitzel é o melhor acompanhamento para batatas foi 
longe demais, e os dois decidiram que a única maneira de 
resolver isso é com uma competição de tanques.



Mundo
★ Se resume às arenas de batalha entre os tanques
★ Inspirado nas paisagens da europa oriental durante a 

década de 40
★ Modelos de tanques e facções se inspiram nas potências da 

segunda guerra mundial
★ Tom leve e descontraído, sem seguir a realidade

○ Estilo Battlefield Heroes



Arte e Música
★ O jogo terá pouca música, provavelmente apenas alguma 

simples no menu
★ Boa parte da sonoplastia será o som das máquinas rugindo e 

do combate acontecendo
○ Motores de tanques
○ Tiros explodindo
○ Armas recarregando
○ Pings dados pelos seus camaradas



Gestalt
★ O jogo evocará uma mistura de ação e pensamento 

estratégico, mas é para se divertir com seus amigos!
★ Quem consegue se virar junto melhor deve ganhar, mas é 

preciso ficar esperto com as outras equipes!
★ A interface é simples, os modelos não tem detalhes demais e 

os sons são apenas para te orientar e lembrar o interior de 
um tanque

★ Não queremos ser exatamente realistas. Afinal, esta é a 
Ultimate Tank Experience, e não Simulation!



Not our Gestalt



Actual Gestalt



Objetivos do Desenvolvimento
★ Fazer o primeiro jogo networked do FoG
★ Quase todos os membros estarão fazendo algo novo além do 

que já estão acostumados
★ Descobrir se Borscht é melhor que Schnitzel



Monetização
★ Conta premium e microtransações
★ Jogo base só será capaz de conectar em LAN. Para jogar 

online, é preciso pagar uma única taxa para ter a conta 
premium
○ Ajuda para manter os possíveis servidores

★ Jogadores podem também comprar pinturas novas para 
seus tanques por um pequeno preço
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Cronograma Mensal
★ Mês 1 (01/03 a 31/03)

○ Entregar ten-pager
○ Entregar artes conceituais (Artes de referência)
○ Fazer protótipo (L.O.V.E.)

■ Movimento e papeis básicos
■ Networking
■ Lobby (se possível)
■ Mapa básico

○ Treinamento



Cronograma Mensal
★ Mês 2 (01/04 a 30/04)

○ Continuar treinamento
○ Início do alpha

■ Introduzir o capitão
■ Ferramenta de ping
■ Mudança de profissão mid-game

○ Arte: início de modelagem do tanque básico e cenário
○ Som: início treinamento



Cronograma Mensal
★ Mês 3 (01/05 a 31/05)

○ Finalização do alpha
○ Início do Beta

■ Modos de jogo alternativo
■ Seleção de mapa
■ Tanques extras

○ Modelagem de novos tanques
○ Continuação do cenário
○ Som: inicio produção (4/12)



Cronograma Mensal
★ Mês 4 (01/06 a 30/06)

○ Continuação do beta
○ Mapas adicionais
○ Tanques e cenários extras
○ Som: finalização e música
○ Começar campanha de lançamento (com teasers)
○ Preparar para publicação (arte de divulgação, textos, 

itch, etc.)
○ Publicar open beta



Cronograma Mensal
★ Mês 5 (01/07 a 30/07)

○ Finalização do beta
○ Escrever documento de post-mortem

■ Apresentar ao grupo
○ Publicar post-mortem
○ Polimento final
○ Release


