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Abstract. Combining of good practices and techniques for the development of
slot machine games for commercial purposes, based on statistics and techniques
established in the market, distinguishing types of games and environments most
common in the markets and psychological techniques applied to the games with
the intention of holding the attention of player as long as possible.
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Resumo. Junção de técnicas e boas práticas para o desenvolvimento de jogos
do estilo Máquina de Slots com fim comercial,se baseando em estatı́sticas e
técnicas estabelecidas no mercado, distinguindo tipos de jogos e ambientes mais
comum no mercado, além de técnicas psicológicas aplicadas aos jogos com a
intenção de prender a atenção do jogador o maior tempo possı́vel. Palavras-
chave: Máquina de Slots; Apostas; Jogos de azar; Cassinos

1. Introdução

Desde os tempos antigos existem sistemas de apostas, tanto para entretenimento quanto
para lucro, os humanos apostam nas mais diversas coisas, conforme a tecnologia foi evo-
luindo, foram criados máquinas mecânicas para jogos, chamados de slot machines ou
“one arm bandit”, que funcionavam com moedas e rodilhos, e desde a década de 60
[6] existe a computadorização dos slot machines, onde computadores têm substituı́do as
máquinas mecânicas de forma a tornar mais consistente os lucros da casa, os jogos mais
interessantes e diminuir custos das mesmas.

Tudo isso leva em consideração o ambiente onde as máquinas estão, sons, fatores
psicológicos e tipos de jogadores, sendo que diferentes maquina com temas diferentes
tem, cada um, seu público alvo.

Hoje, existe um mercado multibilionário para máquinas de jogos de azar no
mundo, e apesar de ser uma prática ilegal no brasil, é extremamente difundida no mundo,
inclusive em grande parte da América latina, em paı́ses como México, Chile, Argentina e
Paraguai.

Uma das questões centrais da psicologia do jogo diz respeito a por que as pessoas
apostam, é de conhecimento comum que as casas têm vantagens em relação aos ganhos, e
isso levanta a questão de que nenhuma pessoa racional jogaria se o objetivo fosse apenas
ganho financeiro, isso leva a conclusão que A: ou as pessoas não são racionais ou B:Ganho
financeiro não é o único motivo pelo qual as pessoas jogam[1][5].



Segundo análises feitas na industria dos jogos de azar, no ano fiscal de 2010, no
estado de nava, estados unidos, a receita de máquinas de slot foi de 6.6 bilhões de dólares,
enquanto os jogos de mesas movimentaram 3.3 bilhões de dólares, em 2009 88% da
receita dos cassino do estado de Illinois e 90% dos cassinos de Iowa vieram de máquinas
de slots[2] o que mostra que o mercado é o que mais movimenta dinheiro nos cassinos
internacionais e existe um grande demanda para jogos do tipo no maiores mercados do
mundo tanto quanto mercados menores.

A pergunta motivadora desse trabalho é entender o porque o jogador continua
a jogar mesmo sabendo que esta perdendo dinheiro. Isso envolve a união de técnicas
motivacionais e de design aplicadas ao desenvolvimento de jogos digitais e as técnicas
psicológicas para manter o jogador no jogo

A resposta para essa questão produzira o documento final desse trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Existem diversos tipos de máquinas de slots, tanto mecânicas como eletrônicas, porém
foco agora são as máquina eletrônicas, que são basicamente computadores rodando um
software de jogo.

Nesse meio de software existem duas definições de slot machines mais comuns,
as de tipo 2 (bingo) e tipo3 (real slots).

As slots de tipo 2 são na verdade jogos de bingo onde a função é apenas para
divertimento do jogador. Nesse tipo de jogo o computador tem um controle diferente dos
prêmios, onde a cada intervalo de tempo são sorteados uma certa quantidade de números e
cada jogador tem cartelas baseadas na aposta escolhida, esses números são divididos entre
todas a jogadas daquela rodada e geralmente o retorno da casa é maior, pois as legislações
de jogos consideram esse tipo de jogo como um bingo[3].

Já as slots de tipo 3 são divididas em 2 tipos: Slots lineares e progressivos.

Estas máquinas são essencialmente as mesmas, mas diferentes por um recurso:
slots lineares pagarão ao vencedor uma quantia predeterminada, onde, como slots pro-
gressivos, têm jackpot que cresce em uma porcentagem de cada jogada.

Geralmente um número de máquinas progressivas estão ligadas a um único com-
putador, onde um agrupamento de máquinas alimentam um jackpot, e o jackpot cresce
a um valor muito grande, centenas de milhares e até milhões. Esses agrupamentos
compõem um número de cassinos com muitas máquinas em vários estados. Máquinas
progressivas podem ser identificadas por telas destacando prêmios de alto valor com nome
de progressive ou jackpot.

Jogando um slot progressivo ou direto, os jogadores terão múltiplas escolhas so-
bre qual maquina jogar. As máquinas variam de acordo com a denominação das moe-
das, o número de roletas, valores de apostas e número de linhas de pagamento únicas ou
múltiplas. Os prêmios podem variar muito de maquina para maquina. As máquinas mais
comuns são tipos de três roletas, mas alguns têm quatro e cinco cilindros. já ao potencial
de ganho deve-se observar os valores de jackpot, de pagos por linha e número de roletas
e linhas. Quanto maior o número de roletas e maior a jackpot, a probabilidade de atingir
o jackpot diminui consideravelmente.

Figura 1. Exemplo de uma máquina de slot de tipo 2



Figura 2. Exemplo de uma máquina de slot de tipo 3

3. Objetivos

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é entender e mostrar as técnicas e
métodos utilizados para o desenvolvimentos de jogos digitais do tipo máquina de slots.
Sera observados as técnicas psicologas e motivacionais além de estatı́sticas de ganhos e
perdas, como por exemplo áreas de iteração homen-maquina e técnicas de recompensa
onde cada pequena ação do jogador tem uma recompensa, técnicas de near miss onde o
jogador quase ganha um premio e o induz a continuar jogando[4], aumentando o tempo
gasto e o foco da pessoa no jogo.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Sera adotada uma revisão bibliográfica sobre os seguintes tópicos:

1. Projeto de um jogo: requisitos e reconsiderações iniciais
2. Considerações técnicas e legais de jogos de azar
3. revisão bibliográfica sobre o funcionamento de máquinas de slots eletrônicas e o

estado da arte
4. Desenvolvimento de um guia prático sobre como avaliar um jogo de slots
5. Considerações Finais e finalização da escrita do TCC.

4.1. Cronograma de execução do projeto

Mes Junho Agosto setembro outubro novembro dezembro Janeiro

1 x

2 x

3 x x

4 x

5 x x



5. Contribuições e/ou Resultados esperados
Ao entender essas técnicas de designer e pscicológicas utilizadas em jogos do tipo slots,
espera-se que o jogador consiga minimizar suas perdas durante o ato de jogar.

O entendimento das técnicas também fornece um guia para a avaliação detalhada
de jogos do tipo slots, que pode ser utilizado por jogadores comuns e autoridades.

6. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de Agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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