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Compartindo a fortuna de Silvio Rodríguez, 
pois dos soños nacen cancións e proxectos, onte á noite tivemos un soño. 
E aínda xestándose fóra de época estival, este soño burbullaba forte nunha 
mar fervente de ideas: queriamos actualizar os contidos dalgunhas mate-
rias da familia profesional de Imaxe e Son e achegalos ao maior número de 
persoas posible e, máis especificamente, a quen estivese, dunha ou doutra 
maneira, relacionados cos videoxogos (alumnos, profesionais…). No deseño 
do proxecto que elaboramos, os ciclos formativos que se viron afectados máis 
directamente foron Animación 3D, xogos e contornos interactivos, Son para 
audiovisuais e espectáculos e Produción de audiovisuais e espectáculos.

O resultado desta idea bulinte concretouse finalmente no proxecto Elabora-
ción de materiais de produción de videoxogos, que resultou galardoado no 
programa de premios a proxectos de innovación educativa da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional. E así, os días 7 e 8 de 
novembro de 2019 foron testemuñas da celebración das I Xornadas de        
Produción de Videoxogos, que contaron con gran aceptación por parte daque-
las persoas que estableceramos como destinatarias. Durante eses dous días, 
non só profesores e alumnos puideron facer networking con profesionais do 
sector, senón tamén actualizar a súa formación en materia de financiamento, 
rexistro de dereitos, deseño de son e deseño de niveis. Este pequeno gran 
éxito permítenos seguir soñando con facer crecer a secuencia numérica das 
xornadas, sempre en favor de poder repetir a proeza máis adiante.

Ademais, sen a limitación física do aula, o proxecto contemplou desde a súa 
orixe dar alcance nacional a esta actualización de contidos e, desta maneira, 
facer valer a súa intención formativa. Así foi como se informou a outros 
centros educativos do territorio nacional e aos medios de comunicación da Pr
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retransmisión en directo vía streaming. A súa gravación permítenos actual-
mente ofrecelas, con gran satisfacción, para a súa visualización e consulta 
na canle de Vimeo do noso Centro: https://vimeo.com/cifpimaxeson. 

Nestas páxinas, estimado lector, tes a oportunidade de gozar da transcrición 
dos moi interesantes catro relatorios ofrecidos ao longo do primeiro día de 
celebración das Xornadas. En relación directa con estas exposicións, tamén 
che ofrecemos catro unidades didácticas elaboradas para axudarche a traballar 
este material, dentro ou fóra do aula, en persecución dun interese propio, ben 
sexa persoal ou profesional. Síntete libre para utilizalas como base de adquisi-
ción de novo coñecemento. 

E no momento de poñer o broche final a este proxecto, ás organizadoras 
quédasenos unha espiña cravada. Gustaríanos que existise unha frase como 
traduttori, traditori, que puidese definir como nos sentimos coa presentación 
destas transcricións, co difícil e comprometedor acto de fiar un discurso escrito 
empregando as palabras que foron comunicadas oralmente ante unha audien-
cia presente. Con atención e respecto, compuxemos o texto dos relatores coa 
firme intención de facilitar a súa lectura, sen perturbar demasiado a retórica de 
Gilberto, Xosé Manuel, Enrique e Madelón. Esperamos que saiban desculpar-
nos se, dalgunha maneira, senten traizoada a súa intervención oral e asumimos 
a responsabilidade de calquera erro de concepto, no caso de que se observe.

Eva López Gullón
Ana María Monteagudo Rúa
Mónica Parada Gandos
Sara de Jesús Valiño Rodríguez
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Vou falar dun tema que, en principio, pode 
parecer trivial ou pouco importante, pero non é así, porque vou 
falar de como levamos a cabo as nosas ideas, como conseguimos 
que os nosos soños se convertan en realidade. Por iso chamei á 
miña intervención: "Actores e guión para lograr o financiamento 
dun estudo de videoxogos".

Quero subliñar a palabra "estudo" de videoxogos porque, can-
do vós iniciedes o voso proceso de desenvolvemento profesional 
e queirades realizar o videoxogo que tedes en mente, ides tentar 
conseguilo a través do desenvolvemento dunha idea, e esa idea 
cremos que vai ser o seguinte pelotazo, un novo triplo A... Pero 
chegar a conseguir iso é moi difícil. É moi difícil levar os soños á 
realidade. Sobre todo, hai que ser realistas e entender que é o 
que acontece fóra para saber como converter os teus soños en 
realidade.

Eu empezo cun pensador, Fernando Savater, que di: "O meu 
soño é o de Picasso e é ter moito diñeiro para vivir tranquilo como 
os pobres". E isto ten moito sentido porque, cando tes un soño, fas 
calquera cousa por conseguir que ese soño se converta en reali-
dade, pero logo, unha vez o conseguiches, cal é o seguinte? Como 
conseguimos que ese soño nos manteña moito tempo activos?
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Cal é o voso soño? Podería ser desenvolver videoxogos? Para 
conseguir o noso soño, temos que financialo. Como facer que 
ese soño se converta en realidade? Para iso imos ver todos os 
procesos de como podemos facer que eses soños collan forma, 
estrutúrense e teñan capacidade de captar financiamento.

Hai un ciclo vital en calquera start-up e, cando falamos de 
start-up, falamos de calquera empresa que empeza cun señor, 
dous señores, que queren desenvolver ese soño e que teñen, 
entre outras cousas, unha fase inicial, teñen unha fase de crea-
ción onde, realmente, toma forma o embrión do que chegará a 
ser unha empresa. A continuación, pasado un tempo prudencial 
de toma de valor, empeza xa a ser posible investir nela, que é 
cando xa estamos na fase de start-up. Unha vez que esa start-
up madurou, pasa a unha seguinte fase onde se converte nunha 
empresa, máis ou menos sólida e onde xa empeza a expandirse, 
empeza a ter capacidade de maduración, de interesar a investi-
dores ou empresas máis grandes e, por tanto, de converterse xa 
nunha empresa recoñecible. E por último, pode terminar sendo 
unha empresa xigantesca, como Inditex, por exemplo.

As ideas non valen nada. Todo o mundo ten unha idea rompe-
dora. Cando nós estabamos desenvolvendo e avaliabamos que ía-
mos facer como seguinte proxecto, nunha das últimas empresas 
nas que estiven a traballar, Virtual Toys, diciamos que "almorza-
bamos con ideas". As ideas en si mesmas non valen nada, o que 
vale é como conseguimos facelas realidade, como conseguimos 
desenvolvelas. Ás veces, cando se ten pouca experiencia, tense 
moito medo de compartir a idea por se cha van roubar. De verda-
de, é moi raro que teñades unha idea que non tivesen 50 antes. 
E se esa idea non a tiveron 50 antes, só a tiveches ti, probable-
mente, se a moves axeitadamente, podes mellorala e converte-
la en realizable.

Para iso, esa idea, normalmente arrinca na cabeza do creador 
e precisa dun perfil complementario ao que ese creador da idea 
adoita ter como base de coñecemento, de capacidade profesio-
nal, e é moi normal que as ideas se consoliden nunha pequena 
unidade de amigos, de colegas, compañeiros que rematen sendo 

a base dese embrión do que despois será a empresa que acabe 
captando financiamento.

E isto quero subliñalo. Moitas veces imos falar do noso libro, 
o noso produto, e este é pouco atractivo para a inversión, porque 
no que se inviste hoxe en día, no que se consegue captar finan-
ciamento é no valor crecente das empresas. Entón, se vós tedes 
un soño que queredes levar á realidade, o primeiro que tedes que 
conseguir é formar un bloque de persoas que estaría en condi-
cións de complementarse para levar esa idea a un formato que 
teña estrutura máis ou menos empresarial, aínda que sexa peque-
na, de dúas, tres persoas, e, aos poucos, ir conseguindo que esas 
persoas vaian xerando contido, vaian xerando valor. Ese valor é o 
que vai ir conseguindo que esa idea, transformada en empresa, 
poida captar financiamento.

Cando temos esa primeira idea, eses dous amiguiños que nos 
xuntamos, sacamos os nosos primeiros 15 mil euros de aforros ou 
traballamos "gratis" seis meses. Licenciámonos e temos capaci-
dade de producir. Se estivésemos nunha empresa, estariamos a 
recibir un salario e estarían a cotizar á seguridade social por nós. 
Ese diñeiro que estamos a incorporar ao voso tempo, entregado 
na mellora desa idea, é un investimento que realizastedes de 
forma persoal. E iso non se ten en conta moitas veces cando se 
está falando con investidores. Polo tanto, hai que facer valer o 
traballo que puxestedes para mellorar esa idea. Ben, eses pri-
meiros 15 mil euros que puxemos despois de romper a hucha e/
ou de traballar non sei cantos meses en mellorar a idea, fan que 
teñamos unha primeira valoración desa empresa. A partir de aí, 
xa seriamos cofundadores. O meu colega e eu conseguimos ter 
o 50% da sociedade. Se alguén nos quixese comprar a sociedade 
nese momento, probablemente poñendo 15 mil euros xa tería o 
100% do capital, se está constituída.

Importante: características desexables deses primeiros socios. 
A primeira característica que teñen que ter é complementarieda-
de. Non é o máis ideal que, se imos desenvolver un videoxogo, 
se xunten dous programadores. Pode ter sentido, pero desde o 
punto de vista do óptimo, o ideal é que busquemos perfís com-
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plementarios e que cada un asuma un rol claro que faga viables 
todos os procesos que temos que poñer en marcha para conse-
guir que a empresa colla valor e así, que haxa alguén disposto a 
pagar por iso.

A partir de aí, empeza o proceso seguinte, que é buscar máis 
diñeiro, porque xa non vale soamente o traballo que estamos a 
realizar. Probablemente, teñamos que buscar un local, ter equi-
pamento, comprar unhas licenzas, ter unha serie de necesidades, 
buscar a alguén máis que empece a axudarnos, por que non, e 
iso require diñeiro. Entón, o seguinte paso para que a nosa idea 
colla peso e a nosa idea colla valor e, por tanto, sexamos capaces 
de captar financiamento, é acudir ao lugar máis próximo no que 
adoitamos atopar ese diñeiro, ás tres F, aos family, friends and 
fools. Family, os pais, tíos, unha avoa... Os friends... Quen non ten 
un amigo que lle poida prestar un pouco de pasta, que cho devol-
vo rápido. E logo están os fools, xente moi rara e, como é xente 
moi rara, inviste nos sitios máis raros… En calquera caso, este 
grupo de investidores non é un grupo profesional. Coñécenche, 
coñecen o que queredes facer, teñen unha afinidade moi alta por 
ti, polo tanto, non teñen mentalidade de canto me vou a levar, 
canto vou gañar ou cal vai ser a miña participación, senón que o 
que queren é que saias adiante e que poidas traballar no proxecto 
dos teus soños.

Por poñer unha cifra, poderían prestarche os primeiros 50 mil 
euros. E con este diñeiro xa podemos empezar a captar profesio-
nais e traer a xente que nos bote unha man a nós, primeiros socios. 
Pensade que, cando conseguimos financiamento deste grupo, 
aínda non estamos a falar con investidores de verdade, senón con 
xente que quere que saiamos adiante e que arrinquemos e que 
nos poñamos as pilas. Neste grupo, temos que ter moito coidado 
como establecemos a súa posición hoxe en día, no que a empresa 
vale moi pouco, porque se pode converter nun problema se a 
empresa medra. Polo tanto, aínda que sexan amigos, familiares, 
temos que realizar a documentación axeitada para que, se a 
empresa medra, saibamos como "desfacernos" desa xente que 
queremos tanto, pero que, co tempo, pódese converter nunha 
pedra nun zapato, porque, cando non hai diñeiro, todos somos 

"guais", pero cando o hai... E, por suposto, a estes primeiros e 
queridos investidores, podémoslles dar unha compensación pac-
tada.

Podémoslles dicir: "Isto que nos estás prestando, ímoscho 
a devolver, ímolo expor como un préstamo". Ou, por que non, 
"ímosche dar unha pequena parte do noso negocio". Fixádevos, 
imos dar unha pequena parte que, no caso da hipótese que esta-
mos a presentar, todo o que estou a poñer aquí, obviamente, é 
unha hipótese, é un 5% da torta de accións da empresa. E, vol-
vo subliñar, das accións da empresa porque estamos a falar de 
empresa. Porque, se queremos buscar financiamento, a palabra 
é empresa, máis ou menos, grande, máis ou menos, pequena, 
cunha idea, con dúas, con sete, pero empresa. A xente do sector 
é moi de produtos, é moi de videoxogos. "Teño un videoxogo que 
o vai a petar". "Teño un videoxogo espectacular". Todos estes 
profesionais só pensan en videoxogo e resulta que, rematan o 
videoxogo e aínda non se constituíron como empresa e mañá 
chega un publisher que quere entrar nese negocio e o primeiro 
que lle pregunta é "como está a situación societaria" e din "socio-
qué?". Non se expuxeron nada. Din: "Non, non, nós fixemos un 
videoxogo". E din: "Non, nós non compramos videoxogos, nós 
participamos en sociedades".

Entón, é moi importante que establezamos este mecanismo. 
Se ides buscar diñeiro, do de verdade, non o do fool ou o dos ami-
gos ou o dos pais. Se ides buscar diñeiro de verdade e non tedes 
esa palabra dentro da vosa formulación, nin vos molestedes, 
porque ninguén vai dar un duro, pero nin un banco, aínda que 
teñades unha casa que poidades hipotecar. Ninguén vai investir 
en algo que non ten estrutura que permita a inversión.

Entón, nós, a este formato de empresa, dámoslle un 5% aos 
family and friends. Claro, un 5% de 50 mil euros é unha valoración 
da empresa importante. Se non me fallan as matemáticas, estará 
ao redor do millón de euros e, para que unha empresa teña unha 
valoración dun millón de euros, xa temos que facer cousiñas. Por 
un millón de euros xa se poden facer cousiñas. En realidade, non 
ten ese valor. Non sei se chegará aos 50 mil euros, o que metemos 
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na caixa, como valor da empresa, pero é unha maneira de darlles 
unha participación a futuro. É dicir, nós dicímoslle que este diñei-
ro que nos está dando, imos devolverllo cando a empresa valla 
sete millóns de euros ou ben terá unha pequena participación da 
sociedade. Non van botar contas, non van dicir por que un 5% e 
non un 16% e, se en lugar dun 5% pode ser un 8%, iso xa depende 
un pouco de como sexa o mecanismo da negociación con ese 
familiar, con ese amigo, pero quero dicir que a participación que 
se ten é unha participación moi pequena.

E, de súpeto, de maneira estraña, reservámonos un anaco 
de torta que non identificaramos inicialmente. En que situación 
estamos? Que precisamos para medrar? Empregados. Precisamos 
empregados e eses empregados, cando hai pouco diñeiro, ou 
sexa, se temos 50 mil euros e temos que captar a dous ou tres 
persoas e empezamos a tentar cobrar e temos que pagar alu-
gueres, e comprar máquinas e teño que ter licenzas e teño que 
ter Internet e precisamos non sei que… Con 50 mil euros, non 
facemos case nada. Entón, o que temos que conseguir é captar 
talento e, para captar talento pagándolle pouco, temos que ten-
tar ofrecerlles algo a cambio e é o que, no seu día, denomináronse 
as stock options. A option pool é unha parte do capital social que 
reservamos para grupos de empregados aos que, baixo unhas 
determinadas características, imos dar un diñeiro e, con ese 
diñeiro, van complementar o pouco o que cobran e o moito que 
traballan e o implicados que están co proxecto. E iso é importante 
cando temos intención de que o proxecto medre.

Nos anos da famosa burbulla da Internet, ao redor dos anos 
dous mil, falábase de dúas variables. Cando ti ías negociar cunha 
"punto com", unha variable era o soldo, que non estaba nada mal, 
cobrábase moi ben; o outro eran as stock options. Realmente, 
cando estabas a negociar, facíase case máis fincapé nas stock 
options que no soldo que ías recibir, cando o soldo que ías gañar 
era o que levabas ao peto e co que ías pagar os gastos todos os 
meses. Con todo, a xente o que estaba a vender, naquela situa-
ción, que era unha situación de absoluta burbulla, o que estaba 
a vender era valor. E o valor demostrábase na capacidade de que 
esa empresa, nun tempo "x", saía a bolsa e, cando saía a bolsa o 

2%, o 1%, o 0,5%, as accións que tiñas multiplicábanse por 100, 
por 200, por 1.000... E entón, ese diñeiro, que non che estaban 
dando, íase converter nunha chea de pasta que ías gañar polo 
feito de estar participando nesa fase dura de emprendemento da 
empresa. E crédeme, era unha parte súper importante da nego-
ciación.

Ben, pois sen vivir en burbulla, pero si como un mecanismo 
para captar talento e para que podamos atraer aos nosos mello-
res desenvolvedores ou artistas, ou responsables de produto, 
nós ofrecemos esas stock options. E, a partir de aí, aparece outra 
posible figura, que é cando a empresa, realmente, xa empeza a 
adquirir valor, cando xa empezamos a falar con investidores que 
si que teñen interese na rendibilidade e no que imos facer co seu 
diñeiro. É cando empezamos a estar en condicións de recibir o 
primeiro financiamento medianamente serio, porque os señores 
que imos ver a continuación chámanse investidores informais, 
non porque sexan vándalos, senón porque son xente que ten 
visións moi variadas de por que invisten. Ás veces invisten porque 
lles caes ben, ás veces invisten porque o produto gustoulles, ás 
veces invisten porque din "isto parece que vai medrar moito e 
vou meter aquí diñeiro". E eses señores son os que se chaman 
business angels, anxos investidores. E non son anxos, aínda que 
lles puxeran ese nome. Son xente que inviste porque van ter unha 
rendibilidade e, polo tanto, o que temos que ter en conta é que, 
se lles imos pedir os primeiros 200 mil euros, a eses anxos inves-
tidores é porque lles imos dar unha participación dunha empresa 
que ten un valor e ese valor, nesta hipótese, establecémola ao 
redor de 1,2 millóns de valoración.

Cando lle vendiamos os primeiros 50 mil euros aos nosos fami-
liares, e dábannolos, estabamos a valorar a empresa nun millón, 
pero era por poñerlle algún valor. Estabamos a xerar un valor a 
futuro porque, realmente, eles non facían a conta. Dicían: "Que 
isto vale un millón de euros? Veña home!". Pero facíano porque, 
realmente, o que querían é que arrincase o teu proxecto porque 
lles conseguiches convencer, porque dixeron: "A ver se o rapaz xa 
se deixa de tanta festa e adícase a algo serio", porque a avoa di: 
"Veña, si, que teño uns aforriños que antes de que morra vouchos 
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dar para que fagas o que queiras con eles". Calquera valoración 
que fixesen é puramente sentimental, amigable, de agarimo, de 
confianza, de proximidade. Todo iso cambia despois de que nos 
diriximos a un investidor, por moi formal ou informal que sexa. 
Cando imos a un investidor, estamos a falar de que temos unha 
empresa que ten un valor, que ten un valor contable, que ten 
unha serie de activos que fan que esa empresa teña atractivo 
para a inversión e, ademais, non só iso, senón que, como calque-
ra investidor, eses activos e esa capacidade desa empresa ten 
proxección. Aprendede esta palabra. É importantísima á hora de 
falar de financiamento: proxección, escalabilidade, capacidade de 
facerse máis grande. Só se se cumpren estes adxectivos, podemos 
conseguir captar investimento. Ningún investidor vai poñer 200 
mil euros para que a empresa, cinco anos máis tarde, siga valendo 
1.250 mil euros ou 1.400 mil euros porque o diferencial do que 
pon e a recuperación do investimento deses 200 mil euros, máis 
os réditos que lle produciran durante ese tempo, é irrisoria. Tería 
moito máis sentido que se metese a investir en accións do Ibex ou 
de calquera tipo de negocio que xa estea moi consolidado. Entón, 
eles invisten eses 200 mil euros porque cren que temos unha 
capacidade de multiplicar, máis ou menos rápida, e, por iso, temos 
que facer todos os exercicios ben para que, cando nos diriximos 
a ese investidor, a ese señor que é business angels, a ese grupo 
de business angels, vexan que, efectivamente, metendo 200 mil 
euros en algo que xa ten un valor contable de aproximadamente 
1,2 millóns nun tempo, relativamente rápido, van poder recupe-
rar o seu investimento e multiplicar o que lle daría un banco por 
ese mesmo investimento. E iso é o que fai que metan diñeiro na 
nosa empresa.

Por tanto, de anxos pouco. A diferenza entre un investidor, 
un anxo investidor, e un investidor profesional, un venture capi-
tal, é que, nuns casos entran nas fases máis curtas, onde aínda a 
empresa está nunha fase embrionaria, e os outros entran cando 
a empresa xa vai como un tiro, cando xa ten unha enorme capa-
cidade de multiplicar e é, entón, cando as cifras multiplícanse por 
moito. E ademais, por, mesmo, a propia motivación investidora. 
As empresas de capital risco están moi especializadas, saben 
onde queren investir, saben o que son as fases para investir, e os 

investidores fanno por motivacións en grao sumo variado. Logo 
veremos algunhas características máis deste tipo de investidores.

Imos ver xa aos investidores do que chamariamos a "pasta 
gansa", profesionais que, realmente, moven moito diñeiro e que 
che poden meter na empresa un ou dous millóns, que son pala-
bras máis serias. Se meten dous millóns de euros é porque a túa 
empresa ten unha valoración importante. Non van meter dous 
millóns de euros nunha empresa que valla dous millóns e medio 
porque, directamente, mercarían a empresa ou a crearían eles de 
cero. Meten dous millóns porque, nese momento, a túa empresa 
ten unha valoración contable de seis millóns. E imos a rebobinar 
un pouco, porque se supón que estabamos a falar de videoxo-
gos. Un videoxogo de seis millóns de euros de valoración xa é un 
videoxogo curioso. Non hai tantos videoxogos de inicio que poidan 
valer esta cantidade. Logo veremos un pouco como está o merca-
do nacional e veremos cantos destes procesos pódense dar con 
este ciclo de financiamento, pero do que se trataba aquí é de que 
entendades como é o proceso e, fundamentalmente, o que quero 
é trasladarvos, como algo moi importante aos que vaiades facer 
videoxogos, ou vaiades facer calquera tipo de inicio empresarial, 
é que, a secuencia de crecemento, é unha secuencia ordenada, é 
unha secuencia que ten unhas obrigacións que cumprir e que, se 
non se cumpren, non hai investimento e, probablemente, se non 
hai investimento, se non se rega a planta, morre, e ese negocio, 
esa idea, ese soño non termina de calar.

Cando entran os investidores, os profesionais do capital risco, 
entran como entran as quenllas para morder ao bicho no mar, a 
comelo, porque eles o que queren, rapidamente, é multiplicar o 
seu investimento. E dixen quenllas no sentido máis agresivo e non 
no sentido malo, porque son moi boa xente. Uns señores que che 
meten dous millóns na empresa son realmente adorables. O que 
pasa é que non veñen a escoitar sobre as cores do teu boneco, nin 
se vas ser máis ou menos dunha plataforma ou outra ou se o teu 
produto ten non sei que características… Non, non van por aí os 
tiros. É máis, se alguén vai con esa película, equivocouse. O que 
van ver é que a túa empresa ten capacidade de xerar valor moi 
rápido, de que a túa empresa vai medrar, de que a túa empresa 
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que hoxe, segundo eles, segundo os cálculos que fixeron, ten un 
valor de seis millóns, nun tempo, relativamente rápido, vai conse-
guir ter un valor moito maior. E, polo tanto, nese proceso de cre-
cemento da empresa, é cando a túa empresa, se investimos dous 
millóns, deica pouco, valerá oito, dez ou vinte millóns. Nese crece-
mento, eses dous millóns vounos multiplicar e vou ter unha saída 
do meu investimento, vendendo a miña participación ao investi-
dor que está no seguinte chanzo. E ese proceso fai que nós, como 
creadores, como ideólogos, como mesmo os que nos pegamos a 
currada para que a empresa consiga ese valor de seis millóns, ata 
entón mantendo o control da empresa, de súpeto, esteamos en 
condicións de perdelo.

E adiántovos unha pregunta que xa me fixeron outras veces, e 
iso ten sentido, que perdamos o control da empresa? Ten sentido 
que xa non sexa a nosa empresa? É unha cuestión puramente 
financeira. Ao mellor gústache ter a túa empresa e seguir contro-
lándoa, pois céntrate en empresas dunha valoración dun millón, 
dun millón e pouco porque, no momento no que ti queres entrar 
a xogar grande e queres ter un proxecto grande e queres ter cou-
sas grandes, é normal que perdas o control. É máis, é desexable 
que perdas o control porque logo veremos a ecuación matemáti-
ca que xustifica por que perdes o control. Ten todo o sentido do 
mundo perder o control porque é como dicir: "Ten sentido que o 
meu fillo, ao que alimentei, levei ao colexio, paguei a universidade 
e aturei as súas festas e as súas idas e vindas se vaia de casa?". 
Ten todo o sentido do mundo. Ese é o funcionamento natural 
dunha familia que, nalgún momento, chegue a emancipación e 
eu, como pai, diga: "Aí vai o meu fillo, mira que orgulloso estou, 
mira que cousas tan grandes fixo". Pois ten todo o sentido que 
unha empresa que empezou sendo unha idea que tivestes, que 
a evolucionaches cun amigo e un grupo de empregados, ao final, 
sexa un pedazo "empresón" que está cotizada en bolsa, cunha 
chea de xente traballando e sobre a que ti mantés unha pequení-
sima participación dela, pero que esa pequenísima participación 
dela é infinitamente superior en valor ao que, dalgunha maneira, 
tería sendo ti o controlador da mesma, cun simple valor de 300 
mil euros.

E aquí, neste caso, ao venture capital, démoslle unha valora-
ción dun 33%, polo que aínda non teñen o control. É un exemplo 
pouco real. Realmente, cando entra o venture capital é moi nor-
mal que termines quedando en posición minoritaria. Aquí aínda, 
se sumásemos as participacións dos dous socios fundadores máis 
as participacións dos empregados, que aínda están aí, incluso o 
business angel, que pode ser que non vendese, cousa que é moi 
rara porque, cando entra o venture capital, o business angel des-
aparece. A súa caixa, os seus 200 mil euros, convérteos en 600 
mil e vaise. E a participación que tiña o business angel cómella 
o venture capital. Ese é o mecanismo habitual que interesa que 
entendades.

O seguinte paso sería entrar en que fai ese capital risco que 
meteu dous millóns. Se chegou a meter dous millóns é porque 
sabe que, rapidamente, eses dous millóns vanse multiplicar e 
iso multiplícase no que eles chaman series: serie A, serie B, serie 
C… A serie é unha entrada de capital risco novo e esas series fan 
que, na seguinte serie, que agora estamos nunha serie A con dous 
millóns de investimento e cun nivel de valoración de seis millóns, 
de súpeto, a empresa está en condicións de ser investida en catro 
millóns. E que é o que acontece, pois que o investidor de capital 
risco da serie A, parte das súas accións ou todas as súas accións, 
véndeas e obtén unha plusvalía o máis rapidamente posible. Ese 
proceso chámase exit. O capital risco conseguiu que os seus dous 
millóns de investimento, nun tempo moi rápido, se convertan en 
tres millóns ou en catro. E o seguinte señor que volve a investir, 
que xa non adoita ser un señor, neste caso, xa adoitan ser fondos 
de investimento, mete catro millóns, pero coa mesma intención. 
Ven que esa empresa é un tiro, ven que esa empresa vai medrar 
moitísimo e, polo tanto, eles meten catro millóns porque saben 
que a empresa vai estar en condicións de ter unha serie C.

E é así o que acontece e así vai acontecendo e así se vai inves-
tindo nunha empresa que, no seu día, partiu con dous "colegui-
llas" e que, ao cabo dun certo tempo, consegue o que sería xa 
o plus dos "pluses", que é entrar na oferta pública de accións. É 
dicir, que a empresa xa poida, parte do seu capital, ofrecelo en 
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bolsa e que aí xa sexa a bolsa a que poida regular o valor. E esa 
situación dáse en situacións de empresas que teñen unhas valo-
racións importantísimas.

Eu aquí estou a poñer de exemplo unha empresa que consegue 
un investimento de 215 millóns, pero é que ten unha valoración 
de 2.600 millóns. 215 millóns para un valor desa cantidade é ínfi-
mo. Esa empresa é cando xa está en condicións de sacar un 8%, un 
10%, un 20% de capital a bolsa e, polo tanto, xa entramos noutra 
dinámica. Xa non estamos a facer videoxogos, xa somos Electronic 
Arts directamente. Xa non estamos a falar de que imos facer un 
produto, do que imos facer, que imos facernos grandes, que imos 
captar diñeiro dos nosos avós, os nosos pais… Xa estamos a falar 
doutra dinámica.

Realmente a min o que me interesaba, nesta fase, é que 
entendésedes todo o proceso de como se chega a cubrir todos os 
chanzos do que é a cadea de financiamento e, sobre todo, quen 
son as entidades que están, dalgunha maneira, máis represen-
tadas no proceso. Como funcionan os anxos investidores, como 
funciona a family, os friends e os fools, etc.

Vexamos o que falabamos antes. Como funciona, na fase de 
creación, eses primeiros 15 mil euros dos fundadores. No inves-
timento inicial, xa parece que adquiren un valor de 48.750 euros 
cun 75% do valor da empresa no que chamamos investimento 
semente, que é cando a empresa empeza a ser atractiva para 
investidores de verdade, que é cando hai posibilidade de entrada 
do business angel. Xa ten unha valoración de 748 mil euros en 
canto á valoración da empresa coa porcentaxe de capital que é 
un 62,4%. Cando entra unha primeira serie A, temos un 38,4% das 
accións da empresa e 2,4 millóns de euros en diñeiro investido no 
noso soño.

Cando ti estás aí, na túa mesa, tentando ver que imos facer e 
como imos desenvolver todo isto, se che din: "Oe, en 3 ou en 4 
anos, que imos ter dous millóns"... Xa se entramos nas seguintes 
series, nin vos conto.

Se nos imos ao caso dos traballadores, pois vemos que os tra-
balladores van conseguindo uns valores con esas participacións 
que, no caso da entrada da serie A, pois teñen cun 13,5% un valor 
de empresa de 810 mil euros sobre esta hipótese. O importante é 
que entendades os procesos non os números. No anxo investidor, 
coa pequena participación que ten normalmente, á entrada dun 
investidor de serie A, desaparecerá. Se se quixese manter aí, os 
súas 200 mil euros iniciais conseguirían un por tres. Están en 624 
mil euros. E, no caso dos venture capital, na serie "n", dos dous 
millóns, gaña un millón nun tempo máis ou menos rápido.

Polo tanto, o mecanismo é un "tira para adiante" porque a 
empresa vai conseguindo máis valor, máis valor, máis valor e, a 
partir de aí, ten todo o sentido do mundo investir. Non invistes 
para perder ou, polo menos iso é o que se pretende cando se 
capta capital. Nunca a ninguén lle ides dicir: "Oe, quero que me 
deixes o teu diñeiro, pero, nun ano, non vai valer nada". Ninguén 
vai investir un duro. Todos pensan que o que lles estás contando 
ten sentido, ven que hai unha estrutura, uns contidos, uns esta-
dos contables, unha valoración e, entón, sobre ese potencial é 
sobre o que, dalgunha maneira, meten diñeiro.

Imos ver agora isto desde o punto de vista das diferentes fases 
polas que pasa a empresa e onde estarían, dalgunha maneira, os 
centros aos que poderiamos ir buscar diñeiro de verdade. Aquí 
entramos nunha fase onde, xa entendido como son esas escalei-
ras ao ceo, como son os terreos nos que nos podemos mover de 
verdade, é dicir, como conseguimos financiar o noso videoxogo. E 
díxeno ben, videoxogo?, ou tiña que dicir outra cousa?… Quizais 
debería dicir EMPRESA.

Sempre que imos facer calquera operación de buscar diñeiro 
hai que falar de empresa. Unha das teimas que temos os que 
producimos videoxogos é falar de "bonequiños", de proxectos, 
de plataformas, de cousas raras que non entenden para nada os 
investidores. "É que vai ser un plataformas, un RPG, que se vai 
a visualizar en primeira persoa… Vai ter cores chulas e van saír 
uns marcianos, aquilo vai ser impresionante porque vai haber un 
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público que vai estar enganchado…". E o tío dicindo: "Que me 
estás contando? Agora dime canto diñeiro precisas, como o vas 
gastar, como o vou a recuperar e que plusvalía vou ter". E o outro 
queda igual de branco que o investidor. Están a falar chineses 
con rusos. Non entenden nada. Sempre que falamos de investi-
mento, sempre que falamos de captar diñeiro, falamos de plans 
de negocio, falamos de diñeiro, falamos de empresa, falamos de 
estrutura, falamos de como imos facer viable todo iso e, ademais, 
falamos de produto, por suposto.

INICIO

Polo tanto, a fase pola que empezamos a medrar é a de inicio. 
Temos aos nosos amigos, aos que temos preto, son os funda-
dores, son as 3Fs, son as axudas locais que… Se hai alguén das 
administracións públicas que nos está a escoitar, son fundamen-
tais. Cando dan axudas a estes mozos, a esta xente tan talentosa 
que está a tentar saír adiante, o que están a facer é crear riqueza, 
porque esta xente tan talentosa, mañá, vai ter empresas, que van 
xerar postos de traballo, que van xerar valor e que, nalgún caso, 
poden chegar a facer cousas tan grandes como estas que vimos na 
fase anterior. Empresas que poden terminar sendo investidas por 
capital risco, millóns, que poden captar cheas de traballadores. 
E, para iso, fai falta que eses embrións medren e, polo tanto, as 
axudas locais son fundamentais nesas fases iniciais.

ENISA, por exemplo, é unha entidade pública que ten axudas 
a mozos emprendedores onde os primeiros 50 mil euros póden-
chos dar se tes un proxecto presentable e, polo feito de ser novo, 
non che van pedir ningún tipo de aval, o que che van pedir é que 
teña unha estrutura o que lles estás contando, non que chegues 
e digas: "Bos días, son novo, dáme 50 mil euros". E dirán: "Como 
estes". Non, para nada. Hai que dicir: "Ola, bos días, son novo, 
pero ademais, mire todas as cousas que sei facer e que proxecto 
teño e mire que non ma vou a dar e mire que contactos teño e 
mire que fórmulas para negociar e mire que procesos para recu-
perar ese diñeiro e mire de que maneira vou poder devolver estes 
50 mil euros". Entón o tío: "Vale, xa teño algo en que pensar, 
dígoche algo nuns días" e, se ten sentido, dancho, non cho dan a 
fondo perdido, pero dancho.

Industrias culturais teñen o bo costume e, agora que estou 
nunha escola relacionada co cinema, probablemente, ninguén se 
vaia a enfadar, teñen o hábito de, case todo o diñeiro que teñen, 
darllo sempre aos mesmos, o cal está moi ben porque olé, conse-
guírono, teñen axudas, máis ou menos pequenas, porque todas as 
axudas sempre son poucas, pero aí están e, grazas a esas axudas, 
están a facer moitas cousas moi importantes no cinema e, grazas 
a iso, hai xente que saíu internacionalmente, que está aí. E os 
videoxogos que? Dígovos o que din as industrias culturais, outras 
institucións, outras administracións públicas: "Os videoxogos 
moven un capital incrible. É o negocio do universo. É que move 
diñeiro por todos os lados". Que llo pregunten aos nosos mozos 
emprendedores que están a tentar sacar os seus proxectos adian-
te sen cobrar nin un duro, sen ningún tipo de axuda e, cando van 
a un banco ou a calquera tipo de investidor, dinlle: "Ti en que idio-
ma falas, chato?". Porque non entenden nada! Os videoxogos na 
fase de desenvolvemento non teñen ningunha axuda. Ningunha 
axuda! Agora empezaron a ter algunhas iniciativas sobre as que, 
efectivamente, empezarase a ver o que, no seu día, se chamaron 
"brotes verdes".

O Ministerio de Cultura, hai que recoñecer, que, a través das 
súas Axudas para a Modernización e innovación das industrias 
culturais e creativas da súa subdivisión de mecenado, ao cabo 
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do ano, están a mover entre dous, tres millóns para potenciar ao 
redor de 150, 200 proxectos de corte tecnolóxico. É dicir, si que 
podemos conseguir algunha pequena axuda e, de verdade, é súper 
útil cando, a través deste departamento, danche 25, 30 ou 50 mil 
euros nestes casos nos que estamos a tentar arrincar, dáme "un 
empurronciño" porque xa non tes que pedirllo á avoa, que xa está 
farta de darche de mil en mil e xa leva 50 mil dados. Ese diñeiro é 
súper útil. Polo tanto, convido a que as administracións públicas 
revisen que é isto dos videoxogos desde o punto de vista cultural, 
desde o punto de vista de que facemos aquí, do potencial talento. 
Non lle quiten diñeiro ao cinema, pero saquen diñeiro doutro sitio 
para tamén apoiar, dalgunha maneira, aos mozos emprendedores 
que están a desenvolver ideas desde este sector creativo.

SEMENTE

A seguinte fase é a que se chama fase semente. Xa aparecen 
algúns dos investidores que oístedes e que vos parecerá que 
son os investidores típicos e, efectivamente, os business angels, 
que poderían estar aí, pero que, logo veremos que non é así. 
Realmente non están. Non están suficientemente motivados para 
investir en videoxogos. Algo estaremos a facer mal.

O crowfunding, que é unha mecánica que efectivamente 
moita xente pensa que é como un portelo onde vas conseguir 
diñeiro si ou si e é mentira! Para conseguir crowfunding tes que 
facer un proxecto moi sólido, moi bo. Tes que traballalo e, polo 
tanto, o crowfunding tampouco é a solución milagreira pero, se 
o fas moi ben, si que che pode soltar os primeiros 100, 200, 400, 
medio millón de euros, que non está nada mal para desenvolver 
un videoxogo de certo nivel, pero hai que traballalo tamén.

As aceleradoras, que son iniciativas público-privadas onde che 
poden axudar, polo menos, a que empeces a estruturarte correc-
tamente para atraer inversión.

O venture capital, que, digamos, ten a súa división "junior" 
onde fan investimentos en empresas en estado aínda embriona-
rio, que están a empezar a medrar, o que chaman o seed capital. 
Son empresas que están en condicións de atraer inversión, do 
mesmo xeito que o fai un anxo investidor, dunha maneira máis 
profesional, e iso é o que chamamos capital semente.

E logo hai axudas públicas tamén, que se poden captar: 
como NEOTEC, como axudas á I+D+i, onde, realmente, se o noso 
proxecto ten investigación e desenvolvemento, se, realmente 
temos innovación, se o que estamos a facer non é máis do mes-
mo que non vai a ningunha parte e sabémolo contar e contámolo 
axeitadamente e establecemos ben o que nos piden os pregos 
de condicións, podemos conseguir bastante diñeiro nesa liña. 
Afortunadamente, e isto custounos o noso en DEV, a Asociación 
de Desenvolvemento Español de Videoxogos, xa entenden que 
facer tecnoloxía de videoxogos é facer tecnoloxía punteira, que 
hai moita xente detrás cuns niveis de coñecemento, niveis de 
capacidade de innovación, cuns niveis de desenvolvemento de 
ideas en termos informáticos, de enxeñería, que non ten nada que 
envexar a outros sectores onde si que flúe o diñeiro de I+D, que o 
ten todo moito máis claro. O problema é que nós, desde o punto 
de vista de desenvolvedores, estamos apuntando tanto ao noso 
triplo A, ao noso pedazo de produto, que non nos damos conta de 
que, igual que almorzamos ideas, comemos innovación, comemos 
investigación, facemos moito desenvolvemento, pero, para nós, é 
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o día a día, é o que merendamos todos os días. Non sabemos con-
talo, non sabemos vendelo e, polo tanto, non se nos ocorre pre-
sentar un proxecto de I+D+i a unha destas institucións onde van 
empresas como, eu que sei, Telefónica ou as grandes consultoras. 
Pois podemos ir exactamente igual que eles e, afortunadamente, 
xa os avaliadores déronse conta de que temos moita I+D+i. Polo 
tanto, é algúns dos sitios onde podemos conseguir financiamento 
se, realmente, o que estamos a facer ten o seu grao de I+D+i. E, 
sobre todo, importantísimo, se o que estamos a expor ten sentido 
para o noso proxecto, porque non se trata de dicir imos contar 
unha película aquí, de que imos facer I+D+i contando unha cousa 
moi rara que, ao final o cren e, de verdade, iso ten investigación, 
pero, logo, ímonos dedicar a facer niveis para o seguinte Mario. 
Onde está a innovación. Cando nós imos contrastar o que fixemos 
co que pediramos, alguén di: "Oe, eu douche diñeiro para isto e 
gastáchelo nisto outro. Devólvemo". E unha empresa que non ten 
capitalización, que non ten diñeiro, se, despois do gastado, pídes-
lle de súpeto devolver o diñeiro prestado, matáchelo directamen-
te. Entón, é moi importante que, cando pedimos axudas públicas, 
tamén entendamos que hai uns mecanismos de xustificación e 
que nolas dan para unha serie de cousas. Entón non digamos que 
imos facer unha cousa e logo facemos outra porque, o normal, 
é que alguén diga con toda razón, devólveme o diñeiro e entón 
estás morto. Iso é moi importante tamén.

CRECEMENTO

O crecemento é a fase na que xa somos empresa, xa temos 
empregados, xa temos facturación, xa fixemos o noso primeiro 
xogo, segundo xogo, terceiro xogo, xa nos coñecen, xa temos o 
noso público, xa temos unha estrutura empresarial cos seus orga-
nigramas, coas súas mecánicas, xa temos unha serie histórica. 
Todas esas caixiñas que vós vístedes ao principio cando diciamos: 
"Se queredes facer videoxogos…". Esas caixiñas eran desenvolve-
mento. Virtual Toys, unha das empresas nas que estiven a traba-
llar, unha empresa que levaba máis de 15 anos desenvolvendo e é 
aí cando empezamos a ter capacidade para chegar a ENISA e que 
nos dese un financiamento, máis ou menos, interesante. É aí can-

do xa os editores empezan a fixarse en nós. Isto é como cando es 
novo e hai unha época na que es transparente para o outro bando 
mozo-moza e ao revés, pero chega un momento no que adqui-
res un look, unha forma de expresarte, unha prestancia onde xa 
empezas a non ser transparente, mesmo empezas a ser atractivo 
ou atractiva e esa é a fase na que xa consolidamos o noso crece-
mento. É cando xa deixamos de ser invisibles e de que ninguén 
nos faga ningún caso, a, de súpeto, que haxa xente que diga: "Oe, 
e ti non quererías que che investísemos". Estás no momento. É aí 
cando podes medrar e é aí cando tes que aproveitar o tirón para 
conseguir medrar todo o que está a buscar o teu proxecto.

Po lo tanto, nese momento, temos algúns centros onde ir 
buscar diñeiro. Os family office son grandes fortunas que fixeron 
diñeiro e que teñen fondos para investir en proxectos de todo 
tipo. Gran parte dos seus proxectos, en moitos casos, segue 
sendo o ladrillo. Isto é algo que temos aquí a nivel nacional. 
Encántanos o ladrillo e, cando vas pedir diñeiro para cousas que 
non se poden tocar, din: "Iso como é, onde o vexo e iso por que 
vale tanto".

Activos intanxibles que non terminan de entender, pero cada 
vez máis se dan conta de que isto da tecnoloxía e isto do mundo 
dixital, isto dos contidos dixitais, dos videoxogos son auténticos 
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"negociazos", por iso móvese tanto diñeiro aí fóra e non somos 
moi distintos. Ao final, o que está a pasar é que esa xente vén aquí 
a mercar talento, vén ao noso país para levar aos nosos mello-
res creadores para que, logo, os produtos teñan a prestancia 
que teñen e, cando vas ver os créditos, hai unha chea de xente 
española que están a desenvolver produtos ou, mesmo, hai pro-
dutos que che están vendendo como produtos non sei, alemáns 
ou americanos e resulta que se fixeron 100% en España. Un caso 
claro é Imaxina ser deseñadora de moda, que foi un dos top ten 
de Ubisoft. Unha empresa tan potente como Ubisoft. Eu estaba 
en Francia escoitando como enchían peito dicindo que "temos un 
dos produtos máis vendidos que nos xerou tal, tal, tal e este pro-
duto francés…". E eu dicindo "se o fixemos en Torrejón de Ardoz". 
Ata onde eu sei, Torrejón de Ardoz era español. Pero eles poñían 
o capital, mercaban a man de obra, e o produto, ao final, saía co 
selo de Ubisoft. E, se tiñas moita sorte e negociabas moi ben, nal-
gún recunchiño da caixa, poñíanche en pequeniño Virtual Toys, 
que fixera a idea, que pelexara o produto, o que o desenvolvera, 
o que conseguira que o produto tivese a prestancia que fixese que 
logo se producisen millóns de xogadores…

Pois, nese momento, é no que podemos captar fondos dese 
editor que xa non nos ve como transparentes, xa temos interese 
para el.

Nese momento, se a empresa ten números, é onde pode 
entrar, realmente, o venture capital e as primeiras series ou 
programas do Ministerio de Ciencia e Innovación, Innvierte, do 
CDTI… E aí hai unha serie de institucións que si que che poden dar 
unha cantidade relevante para poder medrar.

EXPANSIÓN

E, por último, xa está a galaxia onde xa es unha empresa poten-
te, xa chegaron os fondos privados, chega a banca. Fíxate, a ban-
ca, que nunca oiramos falar da banca ata o de agora, pero existe. A 
banca vén cando ve que hai solidez e que, realmente, se vos poñen 
cinco van levar sete e, polo tanto, poñen cinco, pero teñen asegu-
rados polo menos eses cinco… E, por suposto, o gran publisher, 
que é o que, realmente, move os negocios de todo este mundo.

E este é o percorrido que fai o mundo do financiamento. 
Cando arrinca este proxecto pasa por unha zona moi mala na fase 
de lanzamento, que é o Val da Morte, onde, realmente, moitas 
das empresas empezan a ter problemas e desaparecen.

Na fase de crecemento, empezan a entrar os primeiros diñei-
ros, capital risco.
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Na fase de madurez, podemos mesmo chegar á banca comer-
cial e, por último, entran os mercados financeiros.

E ben, dentro do que son os actores, onde están as claves 
destes actores.

OS FUNDADORES

Os fundadores iniciais o que fan é:

- Arrincan a compañía e compleméntanse.

- Invisten os primeiros fondos. Non se adican a xogar, adíca-
nse a traballar orientados a un resultado. Teñen unha idea, pero 
teñen clara como é esa idea. Dirixiron a súa idea cun plan cara a 
onde queren chegar.

- Buscan os primeiros investidores. Teñen un plan de empre-
sa e digo empresa, non un plan de desenvolvemento dun videoxo-
go. Teñen un plan de empresa. Teñen un plan de traballo. Saben 
como se vai a executar e, desde logo, relaciónanse moito con po-
tenciais investidores porque non pensedes que, por moi ben que 
fixésedes estoutros puntos, ides chegar o primeiro día e o primei-
ro investidor vai dar diñeiro. Ides ter que pelexar moito para que 
vos empecen a facer caso e deixedes de ser transparentes.

AS 3Fs

Family, friends and fools non son investidores profesionais. 
Desde logo invisten pola confianza. Entran nunha pequena parti-
cipación e, en moitos casos, acontece que o fan como un présta-
mo, mesmo, ás veces, ata como préstamo a fondo perdido.

Non adoitan continuar en roldas posteriores, pero hai dúas 
cousas que son moi importantes que temos que facer con estes 
investidores, que son amigos. Por unha banda hai que deixar 
clara como é a súa participación porque, se realmente o nego-

cio explota e faise grande, temos que ter claro como xestionar 
a súa saída, porque non hai nada máis triste que ter que dicirlle 
ao teu pai, á túa avoa, ao teu amigo que "mozos, síntoo, pero o 
capital que tes na empresa necesítoo para darllo a outro investi-
dor que me vai a pagar non se canto diñeiro por el". "Non, non, 
isto é meu" ou "non, eu quero non sei canto". Pódese converter 
nun proceso moi incómodo. E logo, importante, hai que explicar-
lles, especialmente nesta fase, que entran nun negocio de alto 
risco e que hai moitas posibilidades de que perdan o que investi-
ron. Fixádevos, é a xente que a ides a ter moito tempo ao redor, 
ben, a non ser que vos cabreedes moito con eles e, ao final, non 
vos queiran nin dirixir a palabra, pero imaxinádevos coa avoa, que 
vos prestou diñeiro, co irmán, co pai, coa nai. Imaxinade esa cea 
de Nadal, alguén debe diñeiro a alguén, aquí pasou algo estraño, 
"cando me vas pagar"... Ese tipo de cousas teñen que estar moi 
claras porque, se non, temos un problema e é un problema que se 
traslada da parte profesional á parte familiar. Polo tanto, o efecto 
é dobre.

PRIMEIROS EMPREGADOS

Evidentemente, intentamos incentivar a alta participación que 
teñen os primeiros empregados e, polo tanto, non é que poñan 
diñeiro, poñen capacidade de traballo e, polo tanto, en determi-
nadas condicións, imos darlles diñeiro, pero van ter que cumprir 
que esas condicións se manteñan. Por exemplo, a seguir na 
compañía. Normalmente, non llo damos a todos os empregados, 
dámosllo aos empregados clave, os líderes, os que xeran valor, 
os que están no core da compañía. E, desde logo, é importante, 
igual que faciamos cos family, friends and fools, determinar con-
dicións de saída porque, nalgún momento, podemos precisar esas 
accións para poder colocalas a capital profesional.

BUSINESS ANGELS

Os business angels, como dicía, son xente moi estraña que 
poden investir polas motivacións máis raras que vos poidades 
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imaxinar. Son xente que saca o diñeiro do seu peto e méteo na 
túa empresa. Non adoita ser xente que teña moito diñeiro, evi-
dentemente, pero, quero dicir, que se xoga o seu diñeiro. Non 
é un fondo. O fondo é unha cousa abstracta. Hai unha chea de 
xente por detrás, hai entidades… Aquí son señores, señoras, que 
teñen diñeiro, póñeno e póñeno polas razóns que sexan. Non nos 
vale calquera investidor deste tipo porque, non é o mesmo que, 
para investir en videoxogos che poña diñeiro un gandeiro, con 
todo o respecto ao gandeiro, que non ten nin idea de videoxo-
gos, que cho poña alguén que, probablemente, xa fixo algún exit 
en empresas de tecnoloxía. Por unha razón, porque o gandeiro, 
pódeche falar moito de procesos agroalimentarios, poderache 
presentar xente do mundo da distribución alimentaria e eu que 
sei, pois pode ser un tío encantador, pero ti precisas un tipo de 
relacións, ti precisas un tipo de xestión da túa empresa que, pro-
bablemente o gandeiro está lonxe do que ti precisas a nivel non 
só monetario. As relacións que che pode dar ese business angel 
que vén dunha empresa tecnolóxica ou que fixo un videoxogo, 
que fixo unha empresa de tecnoloxía, os contactos que che pode 
achegar, o coñecemento que che pode incorporar dentro da 
estrutura da empresa, da estrutura de xestión. Todo iso ten un 
valor importante. Polo tanto, non vale só o diñeiro. Non todo o 
diñeiro vale o mesmo. É importante que iso o teñades en conta. 
"Xa conseguín os meus primeiros 200 mil euros". Si. De quen? 
Ollo! Ás veces hai que esperar un pouco máis. Porque eses 200 
mil euros pódense converter na túa tumba e por iso son perigo-
sos. Normalmente, agrúpanse no que se chaman Business Angels 
Network que se coñece como BAN e hai BAN practicamente en 
todas as provincias.

E mesmo, cando nos diriximos aos business angels, como son 
xente próxima coa que podes falar distinto das venture capital, 
que adoitan ser entidades que veñen con especialistas, con 
xestores, xente que fala idiomas moi raros, con estes señores 
"anxos" podes conseguir feedback, que é o que lles gustou do 
teu proxecto, que é o que tes mal montado, que parte do plan 
de negocio está sen terminar. Todo ese tipo de cousas o que 
pode permitirnos é mellorar a proposta para ir mellor situados 
ao seguinte business angel, para ir ao seguinte elo que, podería 

ser o que termina dándonos o diñeiro. E pensar que son xente 
que entra na fase temperá, que é cando o nivel de investimento 
que lle pedimos e o nivel de crecemento da empresa vai permitir 
que, rapidamente, obteñan unha plusvalía. Ademais, axúdannos 
a mitigar o que é o equity gap, que agora veremos exactamente 
que é.

O CAPITAL PRIVADO

Xa vos contei un pouco como funciona o capital privado. Se 
inviste na fase semente, a fase na que a empresa está a empezar 
a funcionar, é capital semente. Son xente que se move por áreas, 
é dicir, normalmente, cando vas buscar un venture capital, tes 
que buscar a alguén que invista en empresas do tipo da túa. Non 
valen todos os venture capital igual. Algúns están especializados 
en biotecnoloxía, outros en forma, outros en xeración de enerxía 
ou médica ou TIC, en grao sumo variado… E hai xente que inviste 
en series A e outros… Recordo estar nalgunhas reunións destes 
señores e escoitaba "aos círculos" aí mentres tomaban o café 
dicir: "Nós soamente entramos a partir de 15 millóns de finan-
ciamento" ... 15 millóns... Pero é que son xente que, se cadra, 
están a mover fondos potentes e ti vaslles co teu proxectiño bus-
cando 500 mil, un millón de euros... E din: "Rapaz, que me estás 
contando". Iso hai que entendelo no seu contexto porque estás 
facéndolles perder o tempo e, sobre todo, estás a perdelo ti.

É importantísimo. Cando imos a este tipo de investidores, hai 
que conectar da maneira máis rápida posible e lembrar que, se 
se moven, é só por interese puro e duro, interese económico, 
diñeiro. Ou sexa, estamos a falar de diñeiro, diñeiro, diñeiro e que 
o que quere é, que o investimento que pon en xogo salga, rapida-
mente, en forma de exit cunha importante plusvalía.

Por suposto, o normal, cando chegamos a esta situación, é 
que, non só entren nos consellos de administración, senón, se 
poden, buscar a maioría e, nalgúns casos, o que pretenden é 
quitarche de o medio porque lles gusta "o teu neno" e xa queren 
controlalo eles.
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OS EDITORES

Estes son os auténticos protagonistas. Estes si que teñen moito 
que ver co mundo dos videoxogos Por que? Porque son os que en-
tenden do mercado, son os que falan o mesmo idioma que nós. Vi-
ven da calidade. Viven da creación. Viven deses bonequiños que se 
moven, desas cousas que vos apaixonan tanto. E esta xente si que 
lles mola que lles contes o teu proxecto. E é, de todo o que vimos, 
probablemente, os únicos aos que, a empresa que ti tes ou que 
queres crear, impórtalles moi pouco, porque eles non adoitan mer-
car empresas. Eles non entran na valoración da empresa. Eles mer-
can un produto. É máis. Non mercan produto. Mercan IP, van a por 
a IP (Propiedade Intelectual) e, para calquera creador do tipo que 
sexa, videoxogos, animación, cinema, a IP é a alma. Podemos facer 
un símil puramente novelesco: son o diaño porque veñen com-
prarche a alma. Entón, ti tes que facerte aí resistente para que, 
dalgunha maneira, consigas reter unha parte da túa alma. Pero 
cando vas falar cun editor, ten en conta que, unha parte da túa 
alma, probablemente, a vaias perder. O ideal aquí é tratar de que 
esa alma, na maior cantidade posible de porcentaxe, a poidas reter.

Polo tanto, son os investidores óptimos, no mercado de video-
xogos, para tentar sacar o noso proxecto adiante. Aquí si falo de 
proxecto, aquí falo de videoxogos, cando nos diriximos a editores.

É moi normal que os editores, durante moito tempo non te 
vexan, sexas transparente, xa o falamos antes.

Hai moitos tipos de editores. Todos falamos sempre dos mes-
mos editores, pero, probablemente, é como dicir, quero xogar 
ao fútbol, pero quero xogar no Real Madrid ou quero xogar no 
Barça ou quero xogar no Manchester. Paréceme moi ben, pero, 
para chegar aí, tes que xogar noutros moitos equipos, mesmo en 
divisións baixas, ata que consegues unha posición na que estás en 
condicións de ser captado por un destes equipos.

No caso dos editores, pasa exactamente o mesmo. Hai moitos 
editores e eses editores todos, en función do seu tamaño e en 
función da tipoloxía de produto nos que se moven, son editores 

que están accesibles porque, ademais, están a buscar xente coma 
ti. Están a buscar produto. Están a buscar onde apoiar un lanza-
mento, onde poñer diñeiro para quedar cun anaco ou toda a IP 
e onde conseguir esa nova idea porque si que entenden que ese 
boneco salte de tal maneira e pegue non sei que tiro, que faga 
non sei que,... Iso é o que están a buscar e aí si que podemos uti-
lizar a nosa terminoloxía máis friki. Aí, si que podemos ir falarlles 
de cores, de armas, de tiros, de non sei que, porque estás a falar 
con xente que é o que merca, pero non nos outros casos. Porque, 
nos outros casos, estás a falar en chinés e eles son americanos ou 
rusos… E, por suposto, non o esquezas, o editor é igual a compra-
dor de IP. Iso hai que telo sempre en conta.

Como imos conseguir reter a IP? Pois conseguindo que a nece-
sidade de financiamento que temos sexa moi pouca, mesmo nula. 
Nós podemos ir cun produto acabado a un editor. Se o produto é 
chulo e funciona, vai quedar cunha parte dos dereitos de explo-
tación, pero a IP sigue sendo túa e, polo tanto, pódese traballar 
cun editor sen venderlle a IP, por suposto. E, desde logo, si que 
son a clave do sector dos videoxogos. Non existiría o mercado dos 
videoxogos sen os editores. Son os auténticos protagonistas.

A BANCA

Non existe. Xa está. Non existe. Ou tedes moito diñeiro ou 
tedes moito ladrillo e queredes poñelo en xogo e podedes avalar 
un préstamo, grazas ao que, se cadra, tedes algunha posibilidade. 
É certo que empezan a existir algunhas liñas especializadas nal-
gúns bancos, creo que máis por quedar ben, que invisten puntual-
mente en tecnoloxía. Pero a banca, en videoxogos, practicamente 
non existe, salvo para estudos grandes, e non debería ser así. 
Espero que isto, aos poucos, vaia cambiando.

CLAVES

Desde logo, as claves son a propiedade intelectual. As claves 
para negociar, desde o punto de vista dunha empresa de videoxo-
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gos, é facer moitas propiedades intelectuais ou facer unha pro-
piedade intelectual potente, porque é aí onde entra o diñeiro e é 
aí onde se multiplica o valor da empresa. E para poder manter a 
propiedade intelectual, ou ben conseguimos autofinanciamento 
a través dalgún destes actores que estivemos vendo, ou ben, se 
entramos a falar cun editor, conseguimos que a porcentaxe de 
diñeiro que pon o editor non sexa tan grande como para dicir: 
"Se eu xa teño máis do que puxeches ti, o lóxico é que teña unha 
porcentaxe maior da Propiedade Intelectual".

Polo tanto, é moi importante que tentemos conseguir finan-
ciamento adicional para poder manter ou reter a propiedade inte-
lectual.

E logo, como axudas públicas, xa vos contei que están com-
plicadas no sector de videoxogos, pero existe todo un percorrido 
para tentar conseguir axudas públicas, porque hai outros secto-
res que os teñen. Nós, por exemplo, xa o falamos antes, podemos 
entrar en I+D+i, podemos conseguir axudas importantes, pode-
mos conseguir avais de sociedades de garantía recíproca, que nos 
achegan a garantía que nos piden algunhas entidades públicas 
para darnos préstamos. Eses préstamos brandos, eses préstamos 
que teñen un período, no que non tes que devolvelo, suficiente-
mente grande como para que nos permita desenvolver o produto 
e poñelo en explotación. Pero para iso pídennos avais e estamos 
un pouco na mesma historia que os bancos. Ben, pois que saiba-
des que hai sociedades de garantía recíproca, por exemplo, CREA 
(SCR), que achegan eses avais e iso é de importantísimo valor por-
que, cando conseguimos xa pasar o filtro de que o noso proxecto 
sexa invertible, en termos de administración pública, entre os re-
quirimentos que esixen, póñennos un valo enorme que é "e como 
me garantes isto, como me avalas isto". Pois unha de dúas: ou tes 
unha familia rica, co cal, se cadra non precisabas nin sequera pe-
dir esa axuda ou, directamente, tes entidades como a sociedade 
de garantía recíproca, que che poñen diñeiro, para que poidas saír 
adiante. Ben, non che poñen diñeiro, póñenche a garantía, o aval.

Logo hai moitas maneiras de buscar a través de Comunidades 
Autónomas, axudas a emprendedores, a través de viveiros, a 

través de escolas de negocios, a través de iniciativas de universi-
dades... É dicir, o que quere sacar adiante unha start-up ten que 
saber moverse en todos estes ambientes e todos estes ambientes 
teñen as súas propias regras. Isto é un mundo, en si mesmo, un 
mundo máis ou menos complexo, e este mundo hai que coñecelo 
e hai que saber manexarse nel porque se conseguen arrincar cou-
sas grazas a todo este tipo de axudas, pero hai que moverse niso. 
Non é unha cousa que sexa sinxela. Alguén ten que adicarse a 
especializarse en facer todo isto ou tedes que captar algún tipo de 
consultor, algún tipo de empresa de servizos que estea especiali-
zado neste tipo de cousas e que vos poida axudar e, de verdade, 
conséguense cousas.

Grazas a todos estas estruturas hai veces que consegues che-
gar a un nivel de financiamento inicial que fai que o teu proxecto 
empece a coller vida.

O EQUITY GAP

Pois o equity gap é unha fase que vai máis ou menos desde os 
600 mil euros ata os dous ou tres millóns onde non hai ninguén 
que che axude, porque estamos a acabar o que pode chegar a 
investir un business angel ata o que necesitariamos para que 
poida entrar un venture capital e acordádevos que, para chegar 
a venture capital, precisamos ter unha valoración de empresa e 
un soporte que é moi difícil de percorrer e é aí onde realmente 
o pasamos mal. Pasámolo bastante mal. Agora veremos un pou-
co como podemos facer todo o percorrido dese camiño e como 
podemos pasar o equity gap.

Onde está o noso guión. Onde está o noso guión básico para 
poder facer este percorrido. Cando nós arrincamos calquera tipo 
de petición de diñeiro, hai unha palabra, hai un documento, hai 
unha fase que non podemos obviar, que é o business plan. E 
cando llo dis á xente creativa, enxeñeiros, artistas, business plan 
din: "Iso é algo de económicas". Pois si, pode ser de económicas, 
pero é que é básico porque se ti queres diñeiro, pides números 
e, se pides números, tes que dar números e, se dás números, 
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teñen que estar baseados en algo, non chos podes inventar. As 
follas de cálculo cómense o que lle botes. As follas de cálculo logo 
pídenche que as xustifiques e, para iso, tes que facer traballos 
relacionados, moitos, moitos, con márketing, outra das palabras 
máxicas que non se usan, especialmente, en desenvolvemento e o 
negocio, que son áreas totalmente, coma se dixésemos, inimigas 
da creatividade, dos procesos, máis ou menos, complexos, que 
leva o desenvolvemento dun videoxogo e, con todo, son básicas 
para conseguir diñeiro porque, o primeiro que temos que valorar 
é se hai mercado potencial.

Demasiadas veces creamos por crear, creamos porque nos 
gusta a idea, porque estamos namorados dela, pero non nos 
prantexamos que a nosa idea non ten ningún valor se ao final 
acaba nun caixón e non se vende. E, se unha idea véndese é 
porque hai un mercado potencial, polo tanto, o primeiro que tes 
que facer é preguntar se hai mercado potencial e alguén pode 
dicir "si". Vale, pero e como chego a ese mercado potencial e que 
recursos teño que poñer en xogo e como consigo valorar se ese 
mercado potencial é receptivo ao meu produto ou non, ou hai 
xa unha chea de competencia onde é moi difícil entrar. Son todo 
preguntas que, probablemente, tería que resolver un equipo de 
márketing que, normalmente, non están nos plans de negocio, 
non están na documentación que manexamos como creadores 

e, polo tanto, cando chegamos a un investidor, que é o primeiro 
que pregunta, di: "Rapaz, está moi ben, gústame moito, chámame 
dentro duns meses".

É unha maneira elegante de mandarte para casa porque, real-
mente, o que tes que facer é ben os exercicios. Non determina-
mos quen son os competidores, non presentamos unha conta de 
resultados, moitas veces, nin sequera esbozamos un organigrama 
de como imos estruturar a empresa, non temos un plan de produ-
ción. Temos unha definición, temos un guión de produto, temos 
aos personaxes, temos un dossier dunha chea de elementos que 
son, desde o punto de vista creativo impresionantes, mesmo 
temos o algoritmo, temos cousas chulas que presentar, pero non 
temos un maldito número feito. Non temos un plan de márketing. 
Non sabemos como imos gañar o diñeiro.

Imos sacar o produto e ímolo a "petar". Pero por que o imos 
a "petar"? Que fixemos para "petalo"? Pois iso hai que contalo e 
todo iso está no business plan porque é moi, moi importante que 
isto o teñades en conta.

E os tramos de financiamento é un pouco o resumo do que 
vimos ata o de agora.

Ao principio, ata os primeiros 50 mil industrias culturais, ENISA, 
algunhas axudas locais… Ata os 100 mil podemos atopar aos nosos 
tres eixos operativos. Os 200 mil pódenolo facilitar un anxo inves-
tidor, NEOTEC, axudas do CDTI para empresas de tecnoloxía inno-
vadora, o venture capital semente ou o crowdfunding e pódenos 
chegar a conseguir cantidades representativas 400, 300, 250 mil, 
depende do proxecto que presentemos. Mesmo podemos chegar 
a captar fondos de I+D+i ao redor dos 600 mil euros.

Insisto todo isto son exemplos. Non vos quededes co número 
exacto. É para que vos fagades unha idea de magnitude. E aquí 
entra o equity gap, onde xa é moi difícil penetrar e é aí onde pode 
entrar o venture capital. Pero lembrade, para chegar ao venture 
capital ou para chegar a ENISA, que inviste nestas fases é moi, moi 
importante, que teñades valor de empresa, que teñades algo que 
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presentar, que teñades unha estrutura. Entrar a conseguir diñeiro 
nestas fases non é arrincar unha start-up. É xa ter unha empresiña 
funcionando, facturando e é aí onde aparece o primeiro editor, 
que si, que che pode dar perfectamente o primeiro millón de 
euros para desenvolvemento e, é aí, onde podes conseguir captar 
xa capital máis forte de corte público-privado, como Innvierte ou 
onde pode chegar a entrar un venture capital que faga investi-
mentos potentes, ou publishers grandes, onde che poden investir 
máis de tres, catro, cinco millóns de euros ata cantidades desorbi-
tadas. Este é o mecanismo.

Entón, realmente, nós onde podemos sobrevivir? Podemos 
sobrevivir nestas tipoloxías de produto por tratar de cuantificalas 
e cuadriculalas.

Podemos sobrevivir na zona de consolas portátiles, en xogos 
para smartphone, en xogos para PC, en casual… É aí onde temos 
algunha posibilidade porque é aí onde temos, realmente, as por-
centaxes de participación, mellor devandito, os de investimento 
que nos permiten entrar en desenvolvementos de seis meses, 
doce meses, un ano, un ano e medio, dous anos.

E é aquí onde é moi difícil entrar porque estamos a entrar en 
procesos que requiren un investimento moito maior e, polo tanto, 
é moi difícil poder chegar a eles. Para chegar a eles temos que ter 
unha empresa xa bastante sólida, que as hai tamén.
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Fixádevos que, en España, xa con isto vou rematando, temos 
455 empresas, pero, desgraciadamente, nestas empresas, que 
están a facturar 713 millóns de euros, están a facelo con empre-
sas moi, moi pequeniñas. Para que vos fagades unha idea, máis 
da metade das empresas teñen menos de 10 empregados e é algo 
que segue sen variar desde o ano 2016. Polo tanto, temos moi 
pouca capacidade de producións grandes. E cando tes capacidade 
de producións pequenas, o que podes medrar é pouco e iso é 
unha especie de inimigo que temos aí. Ademais, son empresas 
moi novas. Empresas que teñen menos de cinco anos, de dous a 
cinco anos, por tanto, teñen pouca estrutura. Son empresas que 
teñen unha capacidade de desenvolvemento pequena.

E logo, pois, queremos medrar, queremos ser máis atractivos 
para os investidores, queremos ser máis grandes, pero, dalgunha 
maneira, para facer todo iso, necesitamos estruturar as nosas 
empresas con algunhas das cousas que vos estiven contando aquí.

Gilberto Sánchez  ·  Actores e guión para lograr o financiam
ento dun estudo de videoxogos

Fixádevos onde piden diñeiro os nosos estudos ou como se 
financian, pois con medios propios e cos amigos, o círculo fácil 
que teñen á beira. Pois é que ese non é o mecanismo. Porque aí 
sabemos que a nosa capacidade de financiamento vai chegar aoS 
150 mil, 200 mil euros como moito. O tipo de tipoloxía de produto 
que imos facer é un produto que, ao final, non ten ningún tipo de 
interese porque o valor que adquire a empresa é moi pequeno. 
Non che vai a entrar nin o business angel.
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E todos declaran que precisan financiamento. Todos queren 
financiamento para desenvolver proxectos e o curioso é que case 
ningún, ou un de cada dous, non foi nunca a buscar un investidor. 
Con estes vimbios, dificilmente se pode desenvolver nada.

Onde traballamos? Polo que vin antes, en PC, en móbiles, 
algunhas consolas fáciles.

Fixádevos onde imos buscar financiamento, pois en axudas 
do Estado, paréceme ben; capital risco, pois témolo cru porque ir 

buscar risco con estes números é perder o tempo; axudas públicas 
de Comunidades Autónomas, pois home si, se cadra te podes ir 
apañando cos 50, 100 mil euros que che poden dar, pero capaci-
dade de crecemento pouco. E fixádevos, os business angels están 
abaixo, as aceleradoras están abaixo. Realmente, temos a fórmula 
de buscar financiamento cambiada. Non a temos correcta.

Que nivel de financiamento precisamos? De 50 a 150 mil 
e, nalgúns casos, de 150 a 300 mil. É dicir, estamos falando de 
proxectos moi pequeniños.

Comparacións odiosas. España, con 450 estudos, factura 617 
mil, mentres que Francia, con 700 estudos, factura 3.600 millóns. 
Que están a facer ben os franceses? É unha pregunta interesante 
que habería que facerse. Eu teño algunhas claves. Desde logo 
Francia tivo sempre apoio público, tivo incentivos fiscais, cousas 
que aquí non existen para o videoxogo e outra serie de desaxustes 
que fan que nós aínda sigamos sendo unha potencial empresa. 
Somos a eterna promesa.

Se comparamos videoxogos e animación, no noso caso, todo 
o financiamento vén dos investidores publisher e os publisher 
quítanche a IP, mentres que, en animación, en cinema, moito 
financiamento vén de fóra. Desenvólvense series, que teñen unha 
duración moi longa de explotación. No noso caso, un xogo que 
non funciona nos primeiros tres meses, estás morto. Polo tanto, 
traballas dous anos desenvolvendo e, en tres meses, sábese se tes 
vida ou non. E iso é un handicap.



27

Gilberto Sánchez  ·  Actores e guión para lograr o financiam
ento dun estudo de videoxogos

NOTA: Si non se fixo outra indicación, as imáxes proceden do libro Las 3D de la 
financiación de videojuegos. Detectar, Destinar, Devolver. DEV

Ou, por exemplo, de onde se sacan os recursos. Pois nós bus-
cámonos a vida, mentres que, en animación, teñen socios indus-
triais, teñen prebendas, teñen investimento das televisións, unha 
parte da facturación dos entes públicos para investir nos estudos 
de animación, para investir en cinema. A nós véñennos as gran-
des multinacionais dicindo que nos van a axudar, por exemplo, 
AEVI. Esta asociación representa ás multinacionais e di que son "A 
Asociación". Non quero que me entendades mal, que eu teño moi-
to aprecio por AEVI porque vivimos dos publisher, pero eles repre-
sentan a Sony, Konami, Microsoft, Nintendo… E din que veñen a 
axudar ao desenvolvedor. Son os que representan ao videoxogo. 
Claro, para levar as facturacións españolas aos seus países. DEV é 
a asociación que representa á xente que está a desenvolver, que 
está a tentar que isto rompa. Eu sempre dixen a AEVI, aos señores 
que están aí en representación, por que non unha parte do finan-
ciamento que necesitamos sae dunha porcentaxe da facturación 
que facedes en España, xestionado polas propias compañías? E 
miran para outro lado: "Que día tan bo está a facer… ". Pois iso é 
o que nos axudan estas empresas ao desenvolvemento local, máis 
aló de comprar nosas IPs para os estudos máis afortunados.

Con todo, en cinema, en animación, hai unha porcentaxe 
que axudou moitísimo a que se cren series, a que moita parte do 
audiovisual se desenvolvera, á parte de ter axudas públicas, por 
exemplo de ICAA, e, á parte de ter incentivos fiscais. Nada diso 
existe en videoxogos. Alguén llo tería que preguntar porque eu 
recordo que, no 2008, e eu estaba naquel momento como secre-
tario xeral de DEV, declaráronnos industria cultural no Congreso 
por unanimidade. Pasaron 11 anos e seguimos practicamente 
sendo a eterna promesa, pero sós ante o perigo e a feroz compe-
tencia internacional.

E para rematar un crack, un xenuíno crack, Donald Trump. 
Fixádevos que cousa tan bonita di: "A experiencia ensinoume 
varias cousas: unha é escoitar ao teu instinto, non importa o ben 
que soe algo no papel; o segundo, é que, xeralmente, encaixas 
mellor co que sabes facer". Cando se ten que facer business plan, 
non o fagades vós, creativos, que o faga un especialista. "E a 
terceira é que, ás veces, o teu mellor investimento é o que non 
fixeches". Por iso é tan rico o tío, porque sabe tanto.

Todo o que contei, e máis cousas, podédelo atopar no libro 
Las 3D de la financiación de videojuegos. Detectar, Destinar, 
Devolver, que podedes descargar de http://www.dev.org.es/
es/3dfinanciacion.

http://www.dev.org.es/es/3dfinanciacion
http://www.dev.org.es/es/3dfinanciacion
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Para ver os aspectos xurídicos imos 
centrarnos no proceso creativo do sector (chamarlle industria 
en España aínda é un pouco atrevido). Non deixamos de ser un 
sector formado por empresas medianas e pequenas e, mesmo, 
microempresas e, ás veces, un autónomo ou un grupo de persoas 
que se xuntan en plan indie.

Que é o que ocorre no proceso creativo desde que se con-
ceptualiza algo ata que se chega ao éxito ou se chega ao fracaso? 
Ocorren moitos obstáculos, desafíos, oportunidades que incor-
poran cuestións de índole xurídica que hai que resolver. Nese 
proceso creativo, podemos atoparnos con situacións nas que 
hai que facer un contrato ou con licenzas que hai que adquirir e 
pagar. Este proceso abarca desde a idea ata que se xera valor real 
obtendo retorno económico.

A IDEA 

En primeiro lugar, temos que pensar de quen é a idea. Cando 
se inicia e empézase a idear ou a conceptualizar un xogo, o pri-
meiro que aparece é que alguén quere quedar coa idea ou alguén 
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di que é a súa idea. Neste caso está claro, é unha persoa e, se non 
é alguén que está na súa casa e que desenvolve el só, sen ningún 
tipo de vida social durante anos un xogo, empezan os problemas. 
Por exemplo, somos un grupo de alumnos da Escola de Imaxe e 
Son, ou de onde sexa, e somos moi bos desenvolvendo. Temos 
un deseñador gráfico, un game designer, uns programadores 
e outros que son moi bos cos assets, atopando, modificando, 
probando e integrando no que vai ser un supervideoxogo, que 
ía ser un éxito xusto antes do zapatazo. E é que hai que empezar 
a documentar todo isto desde o principio, aínda que non sexa-
mos empresa. Porque Gilberto ten razón. Hai que crear empresa 
para crear valor, pero a realidade é moi túzara porque crear 
unha empresa xa significa ter tres mil euros para arrincar como 
Sociedade Limitada. Vale, si, podes crear unha SC (Sociedade 
Civil) ou unha cooperativa, pero logo tes que pagar autónomos 
cada mes e, aínda que sexa a cota mínima, empeza a ser diñeiro 
e, ademais, a xente come e vive... E ao principio, non pasa nada, 
porque somos novos, porque vivimos nun sistema cultural onde a 
familia é o gran soporte dos emprendedores neste país. 

Pero, insisto, nesta fase levámonos todos moi ben e somos moi 
amigos, e levámonos xenial porque acabamos de saír da Escola. 
Vemos que avanzamos moito no desenvolvemento, facemos cou-
sas moi atractivas e vemos que teñen unha potencialidade tre-
menda. O que ocorre é que, pasados uns meses, a xente cánsase 
e a algún, que é moi bo de verdade, chámano dun gran estudio e 
ofrécenlle dous mil cincocentos ou tres mil euros ao mes e vaise; 
a outro lle ofrecen outro traballo ou outro, simplemente, cánsase 
e vaise a estudar outra cousa porque isto non dá máis de si.

Entón, se non hai nada documentado, empezan os problemas, 
e os problemas serios, porque xa hai traballo feito, hai produción, 
hai IP (Propiedade Intelectual) xerada, e non se fixo nada, nin un 
simple documento, aínda que sexa privado, onde se regule (non 
quero dicir un documento moi formal como un pacto de socios, 
que sería o documento ideal e necesario) que ocorre se antes da 
finalización do desenvolvemento alguén se vai. Hai que contem-
plar se se remunera, se non, como sae, etc. O básico nestes casos. 
Isto é importante porque vos vai a pasar, si ou si, se creades un 

grupo de desenvolvemento porque cada un ten a súa vida e non 
todo o mundo móvese na mesma onda. Por tanto, por favor, 
documentade a relación, aínda que non sexades unha empresa 
formal.

Normalmente, o que adoita ocorrer é que o líder do equipo 
faise autónomo e o resto colaboran. Pero isto documéntase. É ne-
cesario documentalo. Logo, cando se xeren ingresos, cando apa-
reza o investidor tan desexado, que a maior parte das veces non 
aparece, cando consigamos un éxito de vendas, cando nos au-
tofinanciemos porque, á parte de facer ese videoxogo facemos 
traballos de advergaming ou outros produtos que nos permiten 
financiarnos, nese momento, cando se chegue aí e xa nos conver-
tamos en empresa, que quede claro que participación ten cada 
un, que cota ten cada un. Se o facemos así, non haberá ningún 
drama cando alguén queira irse ou cando a empresa, indo ben 
ou sendo viable, acabe vendéndose. Se non o facemos así, tere-
mos preitos.

E logo está a situación máis común na que es o que executa 
un traballo por encargo dun publisher, dunha empresa que che 
encarga que lle desenvolvas unha parte ou todo un videoxogo. 
Neste caso, non hai ningunha dúbida en canto á propiedade inte-
lectual. Ti executas, cobras e todo é deles.

Hai outras situacións, tamén de encarga, pero non tanto de 
publisher, case sempre mobile, que se converten nun produto 
transmedia doutros produtos da cultura audiovisual ou outros 
ámbitos. Por exemplo, Tutu, de Ficción Producións, que se emite 
en Clan e véndese a outros países. Neste caso, créase un xogo bá-
sico baseado en quebracabezas como ferramenta de fidelización, 
de segunda pantalla, para o público infantil. Tamén está o caso 
de Aguia Vermella, desenvolto por Wilbit Studios con Fernando 
Rada á fronte. O caso de Desafio Champions, un random endless 
moi básico, moi primario, que vos aseguro que consegue engan-
char ao xogador infantil durante anos. Iso é un gran éxito no te-
rreo mobile. En todos estes casos, funciónase por un contrato de 
licenza ou un contrato de encarga, onde simplemente execútase 
para o titular da IP. Ás veces, como no caso de Kukuxumuxu, feito 
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por Altivasoft coincidindo cos San Fermines de 2017, nin sequera 
é un encargo, é un aproveitamento. Hai un revenue shared: ti tes 
unha IP atractiva, eu desenvolvemento; ti potencias a túa marca 
e chegas a máis público, e dividimos os ingresos; ti cobras en con-
cepto de licenza e eu quédome a outra parte. É unha parte intere-
sante para estudos novos e pequenos a de producir desenvolve-
mentos pequenos que poidan chegar ao gran público. 

E logo está o gaming puro e duro que coñecedes e que fun-
ciona, sobre todo, no mundo mobile, Non o desprecedes nunca. 
É o único ámbito do videoxogo que conseguiu democratizar o 
videoxogo estendéndoo a público que, doutra maneira, non 
xogaría, como pode ser a xente maior.

Tamén temos o caso de Taco Bell, desenvolto por Arturo 
Moedeiro. Cando non tes un publisher que che paga, cando non 
tes financiamento doutro tipo, facer este tipo de xogos en con-
venio con outras empresas que non son do sector, permítenos 
seguir vivindo como empresa e comer e continuar co que quere-
mos facer.

Sempre aconsello á xente que quere empezar nisto, se son un 
grupo numeroso de máis de sete persoas, se poden, que se dividan 
e fagan dous equipos de desenvolvemento. Na miña experiencia, 
os que seguen adiante seguiron este tipo de estratexia. Por unha 
banda, tes un equipo que está a desenvolver xogos, que non son 
para presumir, pero que che dan para comer. Falo de xogos de 
ciclos curtos de desenvolvemento de tres, cinco, dez semanas. 
Pódese facer. Trátase de estudar ben os markets e ver que é o 
que vén, ver cal é a curva crecente de demanda, de videoxogos 
de mobile que veñen, como foi o caso real da tolemia de moda 
que veu de unicornios, de xogos de loita... Se ti sabes que, en 
tres semanas, collendo assets por aí, vas a Stratos a solicitar 
colaboradores, xuntas, desenvolves, debuxas, creas e, nun mes, 
sacas un produto cando a demanda está a crecer, podes ter miles 
de descargas. Se segues con esta estratexia, acabas ingresando, 
sobre todo pola vía da publicidade. Iso vaiche a permitir pagar 
as facturas porque entra un cash constante e, mesmo, repartir 
ingresos e que a xente poida chegar a vivir disto. 

Se só estamos a buscar ao investidor que nos achegue, por 
exemplo, cincocentos mil euros, estes vanse acabar, e antes do 
que pensamos, e logo será un drama porque vos reclamarán 
diñeiro e os vosos pais foron os avalistas; iso é un desastre. E se 
é un publisher o que vos paga e o produto non é voso, págavos 
durante eses meses, pero logo volvedes empezar de cero. Xerar 
un plan de negocio é moi importante. Alguén ten que sentar a ver 
os números e a ver a continuidade da empresa e a ter amarradas 
as primeiras cuestións das que falamos. O outro equipo é o que 
estará a facer, con apoio puntual do primeiro, o que realmente 
queredes facer, onde de verdade sentídesvos realizados e que 
pode ser un éxito ou pode ser un fracaso, como sucede na maioría 
dos casos, pero non hai un drama porque non pechamos, porque 
seguimos producindo outras cousas.

PROTECCIÓN DA IDEA

Volvemos á propiedade intelectual. As ideas non se protexen. 
Protéxese a maneira de expresalas, de representalas, de poñe-
las ao dispor do destinatario, pero a idea en si non se pode. Que 
podemos protexer? Podemos protexer o documento de desen-
volvemento, a "biblia" famosa do audiovisual, o código fonte, os 
personaxes, o documento de deseño cos seus niveis... 

QUE É UN VIDEOXOGO?

Sempre está esta discusión da xente teórica de dereito do 
mercantil, se é software; se é dereito audiovisual; se é unha obra 
multimedia, como lle gusta dicir aos rexistradores da propiedade 
intelectual; se é unha obra colectiva ou en colaboración... Tamén 
se discute se necesitaría un réxime específico de protección, eu 
creo que non. Por agora estamos ben. É máis, é unha obra sus-
ceptible de protección? Si, e pódese protexer de diferentes ma-
neiras. 

É SOFTWARE? 

Hai software. Hai un colectivo que di que é software e é que 
software, hoxe en día, é todo. Todo é código. É a vía pola que 
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circula o tren da creación. Pero unha cousa é a vía, outra é o tren 
e outra o sistema de ferrocarrís. 

É AUDIOVISUAL? 

Hai unha parte audiovisual. 

É INTERACTIVO? 

Si, sempre o é. De feito, desde que existe a humanidade, sem-
pre contamos historias desde as cavernas, desde que tiñamos 
máis forma de mono que de home, sempre contamos historias ao 
redor do lume dunha fogueira en forma de literatura, en forma 
de teatro, en forma de cinema... Pero sempre foi unidireccional. 

O videoxogo é a primeira expresión e transmisión de histo-
rias polo ser humano no que o receptor interactúa co emisor. É 
dicir, xera contido e conta parte da historia porque el determina, 
moitas veces, como termina a historia e, cada vez que se xoga, 
cambia a historia. Vén revolucionar a interacción. 

É UNHA OBRA COLECTIVA? 

Unha obra colectiva é cando se desenvolve con múltiples 
actores achegando cada un a súa parte e xerando unha obra 
única que pertence a quen a encargue ou á entidade xurídica 
que a produciu. É o mellor que vos pode pasar porque, se é unha 
obra en colaboración, cada un quere unha parte, entón estamos 
perdidos. 

PRECISARÍA DUN RÉXIME ESPECÍFICO? 

Eu creo que non. O réxime de propiedade intelectual está a 
permitir facer todo isto; xerar un ámbito específico dentro do 
réxime da propiedade intelectual só para o videoxogo pode ser 
unha solución a curto prazo, pero isto é un sector totalmente 
cambiante e non creo que tivese unha longa vida. 

E por suposto, sempre é obra susceptible de protección. 

COMO O PROTEXEMOS?

Antes de empezar, cando estamos na fase de deseño, de 
conceptualización, temos que realizar o documento de deseño, 
a "biblia" do audiovisual. Hai que plasmalo nalgún lado. Indicar 
quen son os autores e iso podémolo levar ao Rexistro da 
Propiedade Intelectual. Son corenta e pico euros. Pódese pagar 
esa taxa. E estamos a empezar a protexer o contido do que imos 
desenvolver. Os rexistros son públicos, pero, tal e como funcio-
nan os rexistros neste país, ninguén vai ir a consultar nada. Polo 
menos xérase unha proba de que, nesa data, desenvolvéronse os 
personaxes, as definicións, niveis,... Canto máis amplo mellor. 

QUE MÁIS PODEMOS FACER? 

Hai xente que o deposita ante notario, un contrato de escrow. 
E pouco máis podemos facer nesa fase. 

A MARCA? 

Hai xente que lle dá moito valor. Eu, a non ser que sexa algo 
moi potente, hai outros lugares nos que gastar o diñeiro nesta 
fase. Ollo! Eu estou a pensar nun estudio indie. É dicir, alumnos 
que terminan este Ciclo e que teñen cero euros no peto e moita 
ilusión e un proxecto que empezamos durante a titulación e que 
queremos terminar para lanzar ao mercado. Se é unha marca moi 
potente e orixinal e que pode ter unha segunda ou terceira vida 
en merchadising, en segunda pantalla, en novas versións, precue-
las, secuelas ou nunha serie de animación, rexistremos. 

Imos á Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM), ten 
unhas taxas baratas e non tes axentes de marcas. Son menos de 
douscentos euros e pódese facer online e rexistrar a marca nunha 
clase, en dúas, en tres… Non é difícil e pode facelo calquera. Se 
xa tes un axente de marcas, a tarifa que che cobra xa son cinco-
centos euros, pero garánteche unha vixilancia da marca durante 
dez anos, o cal está moi ben. É dicir, avísache cando alguén tenta 
rexistrar algo parecido á túa marca porque a OEPM non te avisa, 
a non ser que sexa algo moi, pero que moi parecido. Avísache e 
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podes opoñerte e a oposición funciona. Eu este ano opúxenme 
a tres marcas e ningunha saíu porque se parecían moito a unha 
marca dun cliente meu e daban lugar a confusión.

PERSONAXES

Se xa os rexistraches no Rexistro de Propiedade Intelectual, 
xa está. Pero se o personaxe vai ter unha vida, unha traxectoria 
moi potente máis aló do videoxogo, aínda que sexa só o nome, 
tes que protexelo.

COMO SE REXISTRA? 

Esta é outra historia dramática porque todo é diñeiro, cole-
gas. Pódese rexistrar como marca nacional, hai unha forma de 
rexistro que é a marca comunitaria, rexístrase na Oficina de Har-
monización do Mercado Interior (OAMI) que está en Alacante, 
para toda Europa. Está xenial porque che queda a marca rexis-
trada para todo os países da Unión Europea e o Espazo Econó-
mico Europeo, vinte e oito países máis os outros tres, pero custa 
máis. Se o fas ti, as taxas xa son novecentos e, se utilizas os servi-
zos dun axente, que, neste caso, é recomendable, hai que subir-
lle uns cincocentos ou seiscentos euros. Iso si, quédache rexis-
trado para tres clases ou servizos, que está moi ben porque o 
videoxogo non só é interacción ou obra audiovisual, senón que 
tamén podemos rexistrar para merchandising, produtos físicos, 
etc. 

A versión máis cara é se se rexistra como marca internacional, 
que consiste en aumentar o espazo máis aló de Europa como 
pode ser, ou debería de ser, EE.UU. (e incluímos Canadá). Despois 
está o mundo asiático, que é un apartado de segundas oportuni-
dades, onde todo se complica demasiado polos problemas desta 
parte do Globo coa propiedade intelectual.

O DESENVOLVEMENTO DO VIDEOXOGO 

Hai unha parte de deseño, de sons, de músicas, de programa-
ción, de middleware, unha parte de testeo… E aquí xa empeza a 

haber licenzas que hai que adquirir, contratar ou usar, e hai que 
empezar a asinar documentos onde quede claro quen é quen e 
que relación ten co que se crea.

Se empezamos a tirar para a fase de deseño, de colabora-
dores externos que non forman parte do equipo, hai que docu-
mentalo. A parte de deseño, de deseño de niveis, xogabilidade, 
escenarios... Adoita facelo xente de casa, xente do equipo, por 
iso é raro ter game designers externos, porque todos cremos que 
somos bos niso, aínda que, ás veces, ocorre e págase a alguén. 
Documentade iso, sempre.

Se é unha obra por encargo e o que se establece é que o que 
se lle encarga e se lle paga pasa a ser parte do equipo, que quede 
claro iso porque, logo, todos os dereitos de explotación dese 
deseño poderalos usar, reusar. E se non é así, non serán teus e 
non o poderás facer porque non estará claro. E máis adiante, esa 
persoa, se foi un éxito, pode querer dereitos de repetición e pode 
querer remuneración do que xerou ese xogo. 

Con respecto á programación, igual. Cada vez é máis común 
tirar neste sector de programadores que están sabe Deus onde: 
India, Filipinas... Que traballan moi ben, case sempre, e moi 
barato. Igual ocorre co middleware, as librerías que usamos para 
todo tipo de contidos, os assets... Todo iso hai que ter claro e 
documentado que o podemos usar. Ter claro as licenzas como 
ocorre con Unreal e Unity que as podemos usar, pero, a partir de 
certo volume de revenues, temos que pagar. Ter todo documen-
tado permite non ter reclamacións posteriores.

Tamén tede coidado cos assets porque hai xente que os vende 
e non son seus e non ten os dereitos sobre eles, así que, polo 
menos, que acredite que son seus. Logo pode vir o creador dese 
asset e reclamarnos cantidades... Se é un fracaso o xogo, ninguén 
nos vai a reclamar nada, pero se é un éxito, aparecen ata de 
debaixo das pedras.

E neste proceso de concepción, cunha duración estándar 
de un a tres meses, aí xa se debería facer o documento de des-
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envolvemento o máis amplo posible para levalo ao Rexistro da 
Propiedade Intelectual. Deberiamos asinar (porque, se cadra, 
empresa non somos ata o lanzamento, porque non temos diñeiro) 
un pacto de socios, canto máis amplo mellor, onde se poida ter 
en conta os casos que poidan ocorrer durante o proceso creativo 
(se alguén se vai, que ocorre; se chega un investidor e quérenos 
comprar unha parte da empresa cando sexamos empresa, que 
pasa; os dereitos de arrastre, o seguimento, etc.).

Se iso está ben feito nesta fase de concepción, todo irá como 
a seda cara adiante. Logo pasamos á fase de preprodución (de 
tres a seis meses). Logo vén o traballo puro e duro e triste de 
produción no que, durante meses, non se ve nada, só progreso 
(de seis meses a dous anos). Logo, cando esteamos a piques de 
lanzar, se imos ter testers exteriores (de tres a oito meses), hai 
que asinar un documento de confidencialidade, cando menos. A 
confidencialidade tamén a teñen que asinar na fase de produción 
se temos a xente de fóra. 

E na fase de lanzamento, se imos a un market, aceptaremos 
unhas condicións. Non hai moita marxe de negociación con nin-
guén. Pero cando está o xogo e é moi bonito e vén un publisher, 
haberá que negociar un contrato leonino e asinar. 

En todas estas fases aparecen documentos, pedras e noiros 
xurídicos que sempre hai que sortear se o queremos facer ben.

QUEN PUBLICA?

E xa temos un videoxogo e temos que publicalo. Sabemos 
onde desde o minuto case cero. As opcións son múltiples e varia-
das: Play Station, Nintendo Switch, Google Play, App Store, Xbox, 
Epic Games... Cada unha ten os seus pros e as súas contras. Se 
estamos a facer un superxogo con moito investimento e moito 
diñeiro, que son os menos neste país, pois publicaremos en case 
todas. Se non, a inmensa maioría dos estudios deste país publi-
can en dous ou tres, publican en mobile, Steam, e en Epic Games, 
e hai outra xente que se está lanzando a Nintendo Switch. En 
todos eses casos a marxe de negociación é nula. Acéptanse 

unhas condicións do market, aínda que ten forma de contrato, 
e nada máis.

Todo o mundo di que oxalá apareza un publisher, pero, depen-
dendo do que fagamos, non sempre é a mellor opción. Un publi-
sher ten a capacidade e fol para garantir unha gran difusión, e os 
grandes dedican moito diñeiro á promoción. Hai estudos que o 
80% reinvísteno en promoción, sobre todo en mobile. E moitos 
publishers veñen con programas de talents. Casas con eles e, 
durante tres ou catro anos, so podes publicar con eles. Non che 
deixan publicar con outros. 

Non é o mellor para un estudio pequeno que está a empezar 
porque, ás veces, o abrazo do oso mátate.

En todo caso, se imos a unha relación máis próxima cun 
publisher mediano/pequeno, o contrato definirá claramente para 
que é, quen é o dono da IP unha vez publicada, o código fonte... 
O meu consello é que non vos pelexedes moito polo código 
fonte porque o valor real dun videoxogo non está no código e, 
se podemos conseguir máis retorno renunciando a parte del, 
seremos máis felices. O valor está no visual. Negociaremos como 
se vai a remunerar, se é a tanto alzado, se se vai a un license fee 
inicial, é dicir, unha cantidade inicial e logo compartimos ingresos, 
70/30, 60/40,... Sobre todo cando falamos dun publisher asiático, 
que haxa un license fee inicial porque o shared revenue será ou 
non será, serán as contas do Gran Capitán e o que pillas con 
paxaro en man, mellor.

En canto a relación con terceiros, se falamos de mobile apa-
rece a monetización, as licenzas… Ten que quedar claro quén vai 
operar con terceiros. Por exemplo, á hora de facer unha longa-
metraxe de animación, quen negocia?, o publisher?, nós como 
estudio?…

A PUBLICACIÓN

Por favor, moito ollo coa localización. Un mesmo videoxogo 
pode ter dúas versións completamente distintas de lanzamento 
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segundo o sitio no que se publica. Este é o mesmo videoxogo 
en EE.UU. e en Xapón, parécense en algo? Non. As estéticas, os 
gustos, as cores, os ollos do mercado asiático son distintos. É un 
mercado ao que non deberiamos renunciar.

CUESTIÓNS XURÍDICAS A TER EN CONTA NA PUBLICACIÓN

Hai que ter en conta as condicións da plataforma á hora de 
publicar o xogo, hai pouca marxe. Debemos cumprilas para que 
non te baneen o xogo e tiren o teu traballo de moitos meses ou 
anos por incumprir algunhas condicións xerais básicas da plata-
forma.

Tede en conta o proceso de avaliación e aprobación, sobre 
todo en mobile. A xente está a volverse a queixar de que este pro-
ceso está a estenderse semanas e, ás veces, tes unha previsión de 
publicación e esa data salta polo aire.

Tamén é moi importante a cuestión da privacidade. Desde a 
aprobación do RGPD 2016 e a súa plena aplicación en 2018, así 
como a nova LOPD de 2018, as plataformas poden eliminarte o 
xogo se se incumpre.

Outro aspecto a considerar é a clasificación por idades, o PEGI. 
As plataformas facilítanche moito a clasificación por idade. Hai 

que ter claro que, neste ámbito, hai unha nula marxe de negocia-
ción. A plataforma é deles e eles deciden que se publica e como 
se publica.

En canto á cuestión da privacidade da que falamos antes, é 
importante ter claro, como equipo ou como empresa, que hai 
que cumprir, como mínimo, coas cuestións formais que esixe o 
regulamento europeo de protección de datos, sempre e cando 
tratemos datos persoais, se accedemos a IPs, se imos ter usuarios 
rexistrados, etc. Neste caso, hai que levar un rexistro de activi-
dades de tratamento, se se trata de datos de carácter persoal, 
análise de riscos, as medidas de seguridade que se adoptan, ter 
os procedementos documentados, unha política de seguridade, 
as cláusulas nos contratos que se asinen (por suposto, contratos 
dentro da normativa). Se facemos, por exemplo, videoxogos 
mobile que teñan xeolocalización permanente, esixen unha ava-
liación de impacto e esixen ter un DPO (Delegado de Protección 
de Datos) porque considérase que hai unha invasión da priva-
cidade das persoas como no caso dos que andan cazando os 
Pokémon. Hai unha xeolocalización permanente, polo que se ten 
que ter un desenvolvemento e traballo moi amplos en materia 
de privacidade porque recolle moitísima información sobre os 
movementos dun gran volume de persoas.

Dentro da ferramenta tamén nos podemos atopar cunha 
recollida de información do usuario. Por exemplo, en Dig it, que é 
un xogo moi básico, permíteche decidir que nivel de información 
obtén de ti o desenvolvedor. Neste caso, ti decides se se pasa 
información para publicidade, ou mesmo para apoio, para analí-
ticas, etc. Podes marcar que si ou que non. Pero, se marcas todo 
non, está a pedirche constantemente que, por favor, lles autorices 
porque é moi importante para eles compartir a información dos 
datos recollidos. Por que? Porque dos datos obtense un retorno 
económico e iso tamén forma parte do negocio.

Nalgún proxecto no que traballamos, non de videoxogo pero 
si de plataforma móbil, apareceunos unha empresa de data 
mining. Desenvolvemos unha ferramenta de xestión con centos 
de miles de usuarios rexistrados cos seus datos persoais, seg-
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mentados por unhas afeccións, gustos, etc. Se fas isto, enseguida 
aparecen empresas de data mining que queren aproveitar eses 
datos para facer campañas de marketing agresivas, etc. Iso hai 
que documentalo e saber se, conforme á normativa, pódelo facer 
porque, na maior parte dos casos, non é así.

O mesmo ocorre coa difusión e promoción final do xogo unha 
vez que o imos lanzar. Temos que ter en conta a comunicación 
externa en prensa, xa que, ás veces, tes unha axencia que contra-
tas para que faga campañas. Esta relación hai que regulala co fin 
de que se cumpra o que se encarga. Moitos estudios pequenos 
non lle dan importancia e tena. Gato Studio ten unha axencia e 
iso nótase. Todo o mundo fala de Waylanders antes de saír ao 
mercado. Iso non é por casualidade, é porque hai unha axencia 
de medios traballando e cobrando por facelo e, loxicamente, cun 
contrato por medio. Tamén están as redes sociais, que cumpren a 
súa función e que teñen unha normativa.

As campañas de Kickstarter quizais non se teñan en conta para 
o videoxogo. Cada vez se utilizan menos para viedoxogos, pero si 
para produtos derivados como os xogos de mesa ou outro tipo 
de produtos que poden atraer a xente cercana á que queremos 
chegar, como pode ser un cómic, etc.

Despois está a cuestión da promoción nos markets que se 
contrata e se asinan unhas condicións que hai que cumprir.

DESCARGA E INSTALACIÓN

Que imos facer? Imos poñer os xogos mobile de pago, free-to-
play, ten compras in-app purchases? Que ocorre con isTo? Entra a 
cuestión de fiscalidade. A gran vantaxe do mundo do videoxogo 
respecto a calquera outra forma de expresión cultural, é que tes 
a posibilidade real de publicar e que o teu produto chegue a todo 
o planeta. Sen embargo, este sector ten pouca vocación universal 
porque cada territorio ten a súa fiscalidade e non é unha broma. 
Por sorte, as plataformas colaboran e axudan moito a regular os 
ingresos e como se tributan.

AS COMPRAS DENTRO DA APLICACIÓN

Hai unha normativa de protección dos consumidores que 
debemos cumprir, e ao seu arredor están a xurdir cuestións 
coma se se consideran xogo ou aposta algunhas das cousas que 
se están comprando dentro dos videoxogos. Hai problemas con 
isto en Bélxica e noutros países. Este tipo de problemas están aí 
e temos que pensar na clase de resposta que imos ter. Hai que 
ter en conta o que se pon nas condicións de uso. Insisto outra 
vez sobre os datos dos usuarios, a súa privacidade a relación co 
usuario, se imos abrir unha canle cos nosos xogadores… E cumprir 
tamén coas garantías. Algunha vez sacáronse xogos que se cría 
que ían ter un gran éxito, e se a xente empeza a devolvelos nos 
primeiros catorce días hai que devolverlles os cartos, o que supón 
un grave problema.

Se prometemos e programamos unha nova versión, hai que 
facela; debemos cumprir con esta promesa, pero non sempre se 
fai porque ás veces o xogo fracasa. 

E como imos gañar diñeiro? En Steam ou outras plataformas 
está moi claro, pero en mobile? Pois, normalmente, por dúas vías: 
polas compras in- app, que son o que son, case sempre poucas 
ou case nulas. Poño un exemplo de cando estaba en Iberian 
Games que serve para ilustrar isto. Ás veces menos é máis e máis 
é menos. Isto era unha mesa de mesturas. Houbo un momento, 
hai como catro anos, no que estaban moi de moda as MPCs, as 
mesas de mesturas para que a mocidade creara e puxera as súas 
músicas en calquera lugar: no móbil, nunha tablet, nun iPad, etc. 
Había algo de aluvión. Nós decidimos sacar a versión Prol, por 
así dicilo, que era de pago, era un Tier un. Agora están en un con 
vinte, pero entón estaba en noventa e oito céntimos. Ao final 
tamén decidimos sacar a versión gratis diferenciándose a unha 
da outra no título.

Na de pago conseguimos unhas mil oitocentas descargas, máis 
ou menos. Xa hai dous anos que non estou na empresa, pero era 
así. E, na outra, na versión gratuíta con publicidade, ían case dous 
millóns de descargas. Loxicamente, os ingresos dunha versión e 



36

Xo
sé

 M
an

ue
l R

ey
 P

iñ
ei

ro
  ·

  A
sp

ec
to

s x
ur

íd
ic

os
 d

o 
de

se
nv

ol
ve

m
en

to
 d

os
 v

id
eo

xo
go

s
da outra varían. Na de pago está claro, quitas a porcentaxe de 
comisión da plataforma e é o que é: mil e pico euros. Di ti que é un 
desenvolvemento de ciclo curto, pero isto, con assets e progra-
mación e deseño, en poucas semanas créase. Non estamos a falar 
dun gran produto, pero si dun produto que te financia. O que vos 
dicía ao principio. Sacar produtos de ciclo curto permite finan-
ciarte. E a segunda parte, a versión free- to- play con publicidade, 
que son, basicamente, banners cada vez que cambias de sampler, 
cada vez que queiras personalizar algunhas das teclas, etcétera, 
porque che sae tamén un intersticial, permitiu xerar varias dece-
nas de miles de euros. O xogo mantivo, neses tempos, en todo 
momento, uns trescentos mil usuarios activos e son moitos. Con 
que haxa xente que che xogue cinco ou dez minutos cada dous 
días, xérante moitos ingresos. Isto financiámolo con AdMob, que 
é o máis común.

E logo ven a tristeza porque, cando se lanza un xogo en mobile, 
é a situación normal tras a primeira semana de lanzamento. 
Tivemos un pico de descargas ás toas e de revenues que nos emo-

cionan, imos ser ricos, pero logo, cando pasa a primeira semana, 
esa curva vaise convertendo cada vez máis nunha longa cola, 
nunha long tail, e acabouse. Pode ser unha cola de tres meses 
ou de seis, pero o norma é que despois dos tres primeiros meses 
vaia caendo, caendo e caendo e, a non ser que saques algo que 
incentive para que ocorra un pico de cando en vez, por algunha 
cuestión de marketing, por algunha cuestión de referencia, etc., 
dis: "Home, traballei unha burrada de meses para sacar este xogo 
e, ao final, pois mira, cada día deprímome un pouco máis".

Entón, aí vén a cuestión das segundas oportunidades, onde a 
propiedade intelectual ten moito que dicir. Ás veces ocorre que 
estamos ante unha situación moi atractiva porque temos un xogo 
que sabemos que, tecnicamente vai moi ben, e, se cadra, fallamos 
nas estéticas, fallamos nos personaxes, fallamos nos escenarios... 
Por tanto, pensemos que podemos facer un restylling completo e 
sacar outro xogo case co mesmo código. Iso, sabédelo dabondo, 
ocorre moi a miúdo. Póñovos aquí un exemplo deste estudo, que 
é dun amigo meu de Málaga, e fixádevos a cantidade de xogos de 



37

Xosé M
anuel Rey Piñeiro  ·  Aspectos xurídicos do desenvolvem

ento dos videoxogos
loita que hai aí. Asegúrovos que algúns destes xogos teñen máis 
de cinco millóns de descargas. Polo menos hai catro de motos, e 
unha chea de loita, cada un coa súa estética. Ao final, o código 
revive. 

É dicir, hai unha parte de desenvolvemento que se aproveita 
moitísimo, e iso son as segundas vidas. E hai parte que hai que 
crear de novo, pero hai traballo que non se perde, e iso é moi 
atractivo porque axuda a volver a monetizar traballo que xa 
estaba feito. Tédeo en conta porque non é unha bobada. Esta 
empresa é totalmente solvente. Autofinanciase. Non pide axu-
das públicas e paga oito nóminas, e as paga no Réxime Xeral da 
Seguridade Social. Non anda con cousas estrañas.

SEGUNDAS VIDAS? 

Pois claro, de anacos de códigos, de assets. Coidado con com-
prar assets xa feitos por xente que di que son os donos e non o 
son. Logo cáennos unha reclamación. Hai que asegurar ese dato 
ou, polo menos, documentalo dalgunha maneira, aínda que sexa 
con emails onde che garantan e asuman a responsabilidade de 
que é seu. Hai un mercado de contidos e, logo, hai outras pla-
taformas de segunda pantalla, etc., onde podemos tentar darlle 
nova vida, se cremos que a IP ten valor.

E logo están outras segundas oportunidades que poden 
ocorrer, como que alguén chegue doutros mundos que están 
neste, como é Asia, e che diga: "O teu xogo, que foi un éxito en 
Occidente, encaixaría no meu mundo asiático e quero asinar un 
contrato dun License and Distribution Agreement porque quero 
localizar o teu xogo no meu país, e eu son un publisher que está 
en Hong Kong, Taiwan ou en Xapón" (é máis difícil isto último) "e, 
por favor, asinemos un contrato e imos adaptar o teu xogo a este 
mundo".

É unha segunda oportunidade que, se cadra, é a gran opor-
tunidade. Pero os contratos son endemoñados. Isto é un caso 
real dun estudio español. No seu día o xogo triunfara nos mer-
cados de aquí, e alí, en Asia, queríano. Este contrato chegou a 

asinarse, pero tivo dezaoito versións. É unha negociación moi 
longa porque os chineses, se poden, quedan con todo. Os de aquí 
tamén, pero os chineses máis. E cando digo que quedan con todo 
é porque tes que ter ata coidado co nome que lle dan no seu 
idioma ao xogo porque igual lévaste unha sorpresa e publícano 
cun nome diferente ao que che puxeron no contrato. E a cuestión 
da remuneración, porque como vas controlar as vendas? Por iso 
é complicado. E, ademais, propóñenche que o método de reso-
lución de conflitos sexa a súa cámara de conflitos internacionais, 
que está alí, controlada por militares do goberno ou cousas polo 
estilo.

En definitiva, hai que ser prácticos. É dicir, se temos un xogo 
que xa deu de si o que tiña que dar aquí, e temos unha ocasión de 
triunfar nun lugar ao que non iamos chegar nunca, e ofrécennos 
a posibilidade de license fee e un revenue shared, o license fee 
collémolo. Iso xa o cobramos. E o revenue shared, ben, pois virá 
o que virá porque estou seguro de que non imos a litigar nunca 
a China ou nunca a Asia, téñoo claro, ou polo menos, un estudio 
pequeno non o vai a facer (e eu falo de cousas reais, que as gran-
des aventuras de grandes estudios internacionais xa son outra 
cousa). Pero, no común dos estudios españois, a tesitura é esa. 
Pero, insisto, non é un mercado para desprezar porque aí vedes 
o que supón. E é tremendo. É dicir, o que supón Asia/Pacífico é o 
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rre. Sexamos sensatos. Ocórrelles aos triplo A, que xa investiron 
antes millóns e millóns de dólares ou euros en facer un produto 
totalmente industrial.

E, por ir acabando con esta cuestión do éxito: E- Sports. Non 
vou entrar aí. Está aí. Chega a quen chega. Non sempre o retorno é 
para o desenvolvedor. Aí tedes esa tartiña que publicou Newzoo. 
Está na web, podédela consultar. Para quen son os revenue? Pois 
aí están os publisher, o 9%; os dereitos dos medios, o 23%; mer-
chandising e tickets, o 9 %; advertising, o 17%; e os patrocinios, o 
42%. Esta torta está un pouco asimétrica.

É triste, pero é así. Eu creo que a isto haberá que, antes ou 
despois, darlle unha volta, se non, se só van gañar os grandes 
medios e os que difunden, as canles, e a xente que produce. E os 
que están aí como xogadores, salvo raras excepcións, a maioría 
non ten nin un contrato formal do Estatuto dos Traballadores 
asinado.

***

Vou acabar lembrando un pouco cal é a documentación xurí-
dica relevante. Como dicía ao principio, que debemos ter claro á 
hora de empezar a desenvolver e a crear? Xo
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47% do mercado. Entón como imos renunciar a iso. E nós somos 
o que somos: Europa, Oriente medio e África, o 23% e crémo-
nos que somos o mundo mundial e somos o que somos, unha 
pequena parte. E Estados Unidos é o 26%. E o noso territorio de 
Latinoamérica, de fala hispana e portuguesa, é o 4%. Por tanto, 
se se dá a posibilidade, como imos desprezar esa posibilidade? 
Como imos desprezar a oportunidade de chegar alí?

ÉXITO

Se facemos un traballo serio e chegamos a ter éxito, ábresenos 
o mundo da transmedia, da crossmedia... É o caso de Invizimals. 
Se mal non me lembro, fíxose un acordo entre Novarama, Sony 
e a empresa de animación catalá BRB, e se fixo unha serie de 
animación. Isto provocou que chegase a máis xente. O meu fillo 
coñeceu Invizimals pola serie de animación, non porque o xogase 
nunca antes na Play. Iso abriulle a porta a que quería o famoso 
Templo da Luz de Invizimals fai dous Nadais, e houbo que com-
pralo, á parte das cartas para o xogo, do taboleiro, das figuritas 
e outros moitos produtos. Aquí hai acordos de licenza porque 
estamos a falar de merchandising, e por iso temos que telos ben 
amarrados desde o principio.

O éxito absoluto é cando, ademais, chegas e convertes a túa 
creación nun produto de merchandising. A case ninguén lle oco-
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· Cando somos un equipo indie e levámonos xenial, somos 

compañeiros, temos ilusión, talento, comémonos o mundo, 
considero fundamental ter un pacto de socios. Canto máis amplo 
mellor, pero polo menos, debemos empezar a pactar e, despois, 
se é necesario, imos engadindo acordos, adendas, anexos…, o 
que faga falta, pero que todo estea documentado porque, como 
dicía antes, o día menos pensado alguén ten que irse porque non 
ten máis remedio, porque non pode seguir aguantando a presión 
do tipo que sexa, ou porque ten unha oferta moi suculenta, debe 
quedar claro que cando alguén se vai a obra continúa, o proxecto 
continúa e non pode haber problemas con iso. E tamén hai que 
pactar, loxicamente, que ocorre no caso de entre diñeiro dun 
investidor, que pasa se nos convertemos en Sociedade Limitada, 
ou en cooperativa, ou o que sexa. O documento debe reflectir 
como se reparten as porcentaxes das participacións sociais, é 
fundamental. Que ocorre cando alguén nos quere comprar por-
que nos foi xenial? Canto tempo imos estar no proxecto?, com-
prometémonos a unha permanencia? Que ocorre se non cumpro 
con este compromiso de permanencia?, teño dereito a algo ou 
non teño dereito a nada? Estas son situacións que se dan en estu-
dios independentes todas as semanas, e telo regulado, telo claro, 
axuda moito, a xente sabe a que aterse chegado o momento. Ese 
tipo de cuestións ten que estar nese pacto de socios ou neses 
contratos parasociais que vinculan ás partes.

· Rexistrar? Debemos rexistrar, polo menos inicialmente a 
biblia, ou sexa, o documento de desenvolvemento. Protexelo é 
barato. Faise relativamente rápido. Con este documento de des-
envolvemento empezamos a ter algo claro e protexido.

· Asinar un contrato con terceiros participantes. Se encarga-
mos a música, sons… debemos asinar un documento. Debe que-
dar claro de quen é a música, porque ao mellor só se asina para 
este ámbito e o autor/compositor vai poder explotar libremente 
en plataformas de exposición de música a través de Internet, ou 
se cadra ti queres ter un dereito para poder facer anuncios para a 
promo do teu videoxogo. Estas cuestións hai que recollelas xunto 
ao modo de remuneralas.

No caso de asinar cun publisher tamén deben recollerse os 
aspectos anteriores nun contrato e, basicamente, distínguense o 
contrato por encargo e o contrato por localización, como o exem-
plo de China. Na obra por encargo todo é do publisher. Pero ás 
veces o publisher aparece cando o xogo está moi avanzado e a ver 
que quere, porque quererá a maior PI que poda.

· E poden ocorrer outras cousas. Por exemplo, pode ocorrer 
que acudades a marcas para desenvolverlles un xogo de adver-
gaming, e tedes que adquirir a licenza para o desenvolvemento e 
ver se é gratis ou non, se a ides pagar ou se lle ides dicir que non 
pagades nada pero que vai ter un xogo que vai fidelizar a moitos 
clientes da súa marca, o que lle vai vir ben, e que os ingresos se 
reparten. Este tipo de cousas hai que documentalas sempre.
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© id Software

Para ser deseñador de niveis, que tes 
que saber exactamente? Podemos estar de acordo en que, can-
do vemos un exemplo como o seguinte, podémonos imaxinar que 
podería funcionar ben para algún tipo de xogo. Saberías dicirme 
de que xogo é? Sóache a forma? 

Este exemplo en concreto pertence ao DOOM.
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© Rovio Entertainment Corporation
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E desta pantalla? Recoñeces este xogo?

Trátase de Little Big Planet, xogo que tamén conta cunha serie 
de niveis e que, evidentemente, ten uns deseños moi concretos.

Isto tamén é un nivel: 

É moi diferente ao do DOOM, pero tamén é un nivel. Pertence 
ao Boom Blox e os seus deseños de niveis son moi diferentes aos 
que vimos nos exemplos anteriores. 

E que me dis do Angry Birds? Tamén ten unha serie de niveis 
cunhas especificacións moi concretas. Non se parecen en nada 
aos do DOOM nin se parecen en nada ao de Little Big Planet…

E que pasa co xogos de mundo aberto como Just Cause 2, por 
exemplo? 

Os xogos de mundo aberto están compostos por unha chea de 
niveis. É curioso isto porque se trata de xogos nos que podemos 
movernos en todas direccións en calquera momento e, con todo, 
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© id Software y Square Enix Co., LTD.

tamén se deseñan niveis para eles. Como funcionan? Obviamente 
deseñaranse dunha forma moi concreta e seguindo unhas direc-
trices.

E aquí, neste punto, agora que viches varios exemplos de ni-
veis, gústame falar sempre desta imaxe:

No seu tempo, esta imaxe indignoume moito porque alguén a 
compartiu e, por puro descoñecemento, supoño, dixo: "Fixádevos 
a diferenza en como se deseñaban os niveis no ano 93 nun xogo 
como DOOM e o pouco que o curran agora, en 2010, para un xogo 
como Final Fantasy XIII, no que son só corredores rectos e nas es-
quinas todo son cinemáticas". E isto molestoume moitísimo. Seica 
son comparables estes xogos? Seica é un deseño mellor que ou-
tro? Cada xogo está a facer ben o que se supón que quere facer.

No DOOM, necesitan niveis moito máis laberínticos para que 
te pases máis tempo xogando a ese nivel, pero, realmente, o nivel 
da esquerda o podes pasar en cuestión dun minuto se sabes des-
de o principio onde ir. Se non sabes a onde ir, tardarás un pouco 
máis de tempo. E o outro cumpre outra serie de especificacións 
e requirimentos.

E esa é a cousa que, cando queremos deseñar un nivel para 
un xogo, temos que ter en conta este factor: os requirimentos 

do proxecto definen o como imos crear os niveis do noso xogo. 
Isto é tamén algo que non sabemos en certo momento. Quere-
mos facer un xogo entre colegas, queremos facer niveis, pero non 
temos nin idea de como facelos. Aínda non dispoñemos da moi-
ta información que necesitamos para empezar. De feito, mesmo 
se es profesional no sector, é moi probable que traballases nun 
proxecto cunhas especificacións moi claras. Por exemplo, eu can-
do traballei no Spec Ops: The Line, que era un xogo de cobertura 
en terceira persoa cunha narrativa seria, adulta cun pacing moi 
concreto, pero, despois, empecei a traballar no Dead Island 2 e 
os requirimentos cambiaron completamente. E é normal sentirse 
fóra de lugar cando sucede iso. É un paso moi común e que é in-
evitable. Cando ti traballas nun xogo e consegues certa experien-
cia e despois empezas a traballar noutro cunhas especificacións 
completamente diferentes, como sería un xogo de quebracabe-
zas, tes que empezar o proceso de aprendizaxe practicamente 
desde cero. Es novo nisto e tes que volver aprender cales son as 
regras do teu xogo para saber como aplicalas e crear niveis que 
funcionen para iso. Entón, os deseñadores de niveis adicámo-
nos maiormente a deseñar a experiencia do xogador, que non é 
tanto como o que fan os deseñadores de xogo, que son os que 
expoñen as regras, mecánicas e esas cousas. Nós, en deseño de 
niveis, collemos todas esas regras e combinámolas, de tal manei-
ra, que crean unha experiencia que pode ser memorable para o 
xogador. E claro, témonos que expor cuestións continuamente. 
É unha vida de incerteza. Todo é hipotético e esa é un pouco a 
parte máis frustrante de todo este traballo: as respostas a todo só 
as tes ao final. Recordo que a Cliff Bleszinski dixéronlle unha vez 
por Twitter: "Que sorte tes que traballas en videoxogos! Pódeste 
tirar todo o día xogando a xogos!" "Non, non, non… Tírome 3 anos 
facendo un videoxogo roto e, cando funciona, xa non o quero ver 
máis!".

Todas estas preguntas e todas estas incertezas non van ter 
resposta ata que o final do desenvolvemento estea preto. E iso 
é o que comento que é un pouco frustrante. Sempre temos que 
estar con estas preguntas en mente sen saber se van funcionar 
ata o final.
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E entón chega o momento da verdade, o momento no que 

temos o noso videoxogo terminado e vai entrar o noso primeiro 
xogador, coma se fose un parque de atraccións, e queremos que 
o pase ben, queremos que a experiencia que creamos para este 
usuario, cumpra co que espera. E aquí sucede unha cousa que se 
tenta. Téntase, pero pode ser que funcione mellor, pode ser que 
funcione peor… Xa depende de como se expuxo. Pódese chamar 
a regra dos 10 minutos. Realmente, o tempo pode variar porque, 
evidentemente, a regra dos 10 minutos non é aplicable a un xogo 
de Kojima (nese caso, chamaríase a regra das tres horas), pero o 
importante desta regra ou desta intención é que os primeiros mi-
nutos do xogo atrapen ao usuario. Tes que venderlle unha fanta-
sía e ten que pasalo ben xogando a esa fantasía, non esquezamos 
o compoñente interactivo.

Por unha banda, queres vender a fantasía, por exemplo, de 
que es un deus da guerra, un ser superpoderoso, pero isto vén 
en contraposición con que acabas de darlle ao botón start e non 
sabes manexar nada do xogo, non sabes como usalo e, doutra 
banda, tes que ensinarlle cousas moi básicas. Es o deus da gue-
rra, pero non te sabes mover aínda. Isto son dous conceptos que 
están enfrontados, por unha banda, tes que captar a atención 
do xogador e, doutra banda, tes que ensinarlle como xogar a ese 
xogo. Para conseguilo, vas ter que expor situacións moi contro-
ladas á vez que divertidas, memorables… Cando digo divertidas, 
tamén hai que pensar que existen xogos que non son de corte 
divertido, como podería ser un Amnesia ou un Slenderman ou un 
Silent Hill, onde utilizar a palabra "diversión" é un pouco raro para 
un xogo de terror, pero, aínda así, é unha emoción o que vivimos, 
é algo memorable, algo que nos gusta, algo que queremos revivir. 
Á xente, ás veces, gústalle pasalo mal, de forma controlada.

Para crear esta experiencia memorable temos que buscar un 
contexto adecuado na que esta fantasía funcione. Hai exemplos 
como no principio do God of War 3, onde ti es Kratos, semideus, 
fillo de Zeus, cabalgando a un Titán, escalando ao monte Olimpo 
para comezar unha guerra contra os deuses… E póñenseme os 
pelos de punta con só pensar iso! E tes un combate aí. Un comba-
te no que te están dicindo que co cadrado pégase; coa X, sáltase; 

co círculo, se pulsas moitas veces, levantas unha rama e outras 
cousas. Pero funciona porque o contexto é incrible. Véndenche a 
fantasía de que es un ser incriblemente poderoso e tes aos titáns 
á túa disposición.

Doutra banda, Bioshock empeza dunha forma moito máis len-
ta. O que che venden é a fantasía de Rapture, esa contorna no que 
vas xogar en todo o xogo. Entón, empezan cunha sección no que o 
teu avión estrelouse no medio do mar e atopas misteriosamente 
un faro aí no medio da nada. Cando investigas ese faro, que é o 
único lugar seguro, estás a aprender xa como moverte e como 
mirar e como ir a zonas que captan a túa atención mentres vas 
escoitando a Andrew Ryan dicíndoche por que se creou Rapture. 
Basicamente, están a montarche no treneciño da bruxa mentres 
alguén estate contando algo e estache metendo nesa fantasía. 
Non fai falta que sexa unha acción trepidante, simplemente que 
entres nesa fantasía e aprendas o básico.

No Uncharted 2, empezas cun vagón colgando dun cantil en 
Nepal, cun tiro no estómago, mentres se derruba todo e estás a 
piques de caerte. E, realmente, é unha secuencia moi segura. Non 
hai condición de derrota. Non hai condición de fallo. É imposible 
caer, pero ensínante como funciona o tema da escalada e como 
identificar elementos que che serven para ascender ou para mo-
verche mentres rubes. E déixacho moi claro. A próxima vez que 
ves unha tubaxe amarela, xa sabes que iso é para engancharte, 
pero, se non existise esta secuencia, sería máis complicado.

E, en Blasphemous, tratamos de facer algo único. Gustábanos 
moito a idea de comezar o xogo cun boss sen inimigos por medio, 
pero, claro, temos que ter en conta que o xogador tiña que chegar 
aí sabendo o básico: que era saltar, que era esquivar… E iso son 
cousas que te ensinamos no primeiro minuto, ensinámoste onde 
están os botóns, ensinámosche para que serven, onde están lo-
calizados e despois poñémosche un boss no que, para gañar, ba-
sicamente só tes que esquivar, moverte e atacar, evidentemente. 
E funciona! A maioría da xente, o 90-95% dos xogadores, vénceno 
á primeira e bo, despois hai outros que o pasan á segunda, ou á 
terceira… Xa depende de como sexa o xogador.
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O tema está en que esa é a primeira parte: a parte de vender 
o contexto, a parte de vender a fantasía, a parte de captar a aten-
ción. Pero agora vén a outra parte, a que é un pouco máis proble-
mática, que é deseñar esas situacións controladas que ensinan as 
bases da experiencia completa: ensinar os controis.

En Super Mario Bros, isto deseñouse por unhas razóns moi 
concretas:

O señor Miyamoto puxo eses bloques por unha razón. Non 
foi porque, simplemente, tiña pouco tempo e puxo as cousas así 
ao azar e xa está e funcionou. Super Mario Bros é un xogo que 
non ten titoriais. Empeza moi directamente, pero tamén se be-
neficia de que ten dous controis nada máis, ten poucos botóns. 
Ten moverse, saltar e correr. E, nesta secuencia de elementos, 
aprendes o básico: que é un inimigo; que é un power-up; que son 
os bloques eses de interrogación; que o mapa, ou sexa, a contor-
na, vaite apertando, basicamente; que non podes volver cara á 
esquerda, polo cal te podes quedar encerrado aí e obrígache a en-
frontarche a ese inimigo... Como acabas de empezar, se morres, 
estás moi preto, así que tampouco frustra demasiado. É unha ma-
neira de contar como se xoga ao xogo dunha maneira moi contro-
lada, dunha época tamén moi concreta. Agora as cousas serían de 
forma diferente. Seguramente, habería un titorial máis explícito 
por aí.

Como expoñas os teus primeiros minutos de xogo pode variar, 
completamente, a percepción do xogo. 

© Nintendo

© Nintendo

Se ao principio o xogo fose así, sería incriblemente frustrante. 
O xogador sentiríase atafegado pola cantidade de elementos que 
lle estás presentando e non sabería como identificalos aos pou-
cos. Non sabería como deglutir esta información que lle estamos 
presentando.

Nisto de aprender sobre como expor o teu xogo, como expor 
esta información, que vas avanzando aos poucos, temos que falar 
da curva de aprendizaxe. O que estamos de acordo é que, ao prin-
cipio de todos os xogos, hai que dedicar uns minutos para que o 
teu xogador aprenda todo o que ten que aprender. Non podedes 
asumir que o vai a aprender todo nin que o vai a aprender rápido 
nin que o vai a aprender ben. Moi malamente dito, os xogadores 
son parvos ou temos que asumir que son moi parvos para que 
teñamos a certeza de que a maior porcentaxe de xogadores saiba 
como xogar ó voso xogo. Sei que é cruel dicilo, pero, de verdade, 
vos convén asumir que son parvos.

O tema está en que, por unha banda, queremos que o xoga-
dor aprenda cousas, pero, doutra banda, temos o problema da 
concepción xeral de que os titoriais dos videoxogos son un aburri-
mento. Non queremos aprender cousas, queremos xogar, quere-
mos que o xogo empece xa. Mentres máis rápido sexa o proceso 
de aprendizaxe ou máis orgánico e máis natural, pois mellor para 
o xogador, evidentemente, pero, claro, o devandito, isto vai en 
contraposición. Normalmente, a percepción é que aprender non 
é emocionante, non é divertido (prefiro utilizar a palabra "emo-
cionante" porque vale para máis xéneros, "divertido" vale para 
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menos). Nese sentido, nos primeiros minutos de xogo, podemos 
optar por varias formas de ensinar o básico ao xogador.

Se o que precisamos é ensinarlle como saltar no noso xogo 
cun botón, as preguntas neste punto serán obvias: onde está ese 
botón, canto saltas, como de lonxe saltas, canto che mantén no 
aire… Hai unha chea de preguntas que o xogador ten, nese mo-
mento, que non se responderon. Entón, responderanse a primei-
ra vez que lle expoñas unha situación. Por unha banda, podemos 
forzar esa situación, que nos asegura que o xogador xa pasou por 
unha situación similar antes de lanzalo a novos desafíos, pero 
pode chegar a frustrar se se expón de forma errónea ou se non 
explicas ben para que serve esa mecánica. E hai outra maneira, 
que é un pouco máis elegante pero non che asegura nada, que é a 
de "suxerir" o uso desa mecánica para que o xogador vexa que é a 
solución máis conveniente para superar certo tipo de obstáculos 
ou desafíos. 

Enrique Colinet M
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inutos que duran para sem

pre

MOTIVACIÓN DO XOGADOR, A CURVA DEL APRENDIZAXE

Forzar: asegura aprendizaxe, pero pode frustar. © Baxayaun

Suxerir: non asegura aprendizaxe, pero senta mellor. © Baxayaun

Neste caso, si poderías gastar máis tempo dando a volta, an-
dando, que é o que sabes facer, pero resulta que, se pulsas un 
botón, podes aforrarche un tramo e así aprendes que, saltando, 
podes chegar a sitios antes.

Falando dun dos mellores titoriais da historia, temos o exem-
plo de Portal 1, que é basicamente un titorial do Portal 2 que dura 
tres horas e é marabilloso. É un titorial que che xogarías constan-
temente porque está incriblemente ben exposto. Parte do éxito 
que ten este titorial, é que, cada vez que che expón unha me-
cánica ou algo novo, exponche unha serie de desafíos ao redor 
desa mecánica, que a expanden e fana moito máis rica ata que 
che presentan outra, íllancha, para que aprendas para que serve 
isto, de forma independente, para logo empezar a combinarcha 
coas anteriores e para así xerar situacións novas incriblemente 
interesantes.

Cales serían algúns bos consellos á hora de crear bos titoriais? 
Pois o fundamental, neste caso, é ensinar as mecánicas claves, 
sobre todo ao principio do xogo, é o que temos que facer. Se o teu 
xogo vai de saltar e disparar, pois expón situacións interesantes 
de saltar e disparar, non vaias poñerche cunha mecánica secun-
daria ou algo que non é tan relevante ao principio do xogo por-
que podes despistar moito ao xogador. O xa dito, profunda nelas 
cunha variedade de situacións como facía o Portal. Evita crear si-
tuacións que teñan máis sentido con outras mecánicas que o teu 
xogo nin ten nin vai ter. Imaxina un xogo de disparos no cal un es-
cenario resulta que ten unha corda cunha roca colgando encima 
da posición duns inimigos e dis: "Ah, vale, podo disparar á corda e 
así cae a roca". Pero resulta que a corda e a roca son só parte do 
escenario e non teñen ningunha función asociada! Obviamente 
dirás: "Entón, por que a poñedes aí! Se isto ten máis sentido face-
lo así, por que me poñedes nesta situación e logo non me deixa-
des sacarlle proveito?". Iso pode chegar a frustrar ao xogador.

Non ensines o que non faga falta ensinar. Outro exemplo que 
uso moitas veces: no Mirror’s Edge a maioría das mecánicas que 
existen teñen unha inercia e un flow incrible. Son todas mecáni-
cas que están relacionadas co momentum, coa inercia, co move-
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mento, pero logo ponche unha mecánica que é pegarche moitísi-
mo a unha parede e ir con coidadiño, moi amodo, e pregúntaste 
o por que, por que puxestes esta mecánica se me ensinastes que 
teño que saltar a todos os bordes e a todas as cornixas, e tal e cal, 
coa mesma velocidade? A min sempre me pareceu moi raro que 
me ensinasen iso.

Cada vez que ensinas algo novo, proba a combinalo con algo 
que o xogador xa coñeza. Déixalle experimentar, faille sentir inte-
lixente. Esas cousas pracen.

Hai un elefante rosa que non mencionamos en todo isto. Esta-
mos a falar de titoriais, pero hai como unha cousa que se di por aí, 
que "os mellores titoriais non teñen texto", "poñer texto nun tito-
rial é de mal deseño", "ñiñiñiñiñi"… Non é certo ou, polo menos, é 
unha mentira a medias, en lugar dunha verdade a medias, porque 
depende moito do contexto, depende moito das especificacións 
do propio proxecto.

Que teñen en común Super Meat Boy, Journey e Braid a ni-
vel mecánico? Son xogos con mecánicas moi simples. De feito, 
utilizan moi poucos botóns. No Super Meat Boy, tes o botón de 
saltar e pegarche ás paredes e punto. No Journey, tes o botón 
de moverte, saltar e facer "pup" para comunicarte. E no Braid, 
móveste, saltas e tes os botóns de retroceder no tempo e punto. 
Son situacións que se poden explicar, perfectamente, cunha boa 
situación e unha icona de botón que che diga que agora é cando 
tes que utilizar este botón. E xa está, e enténdelo todo! Pero, cla-
ro, porque se poden permitir ese luxo.

Pero, sería posible facer un titorial sen textos para xogos como 
Flight Simulator, Batman Arkham City ou Civilization V? Alguén 
pode aprender a pilotar un avión sen un manual? No Civilization 
tes que aprender como funcionan todos os seus sistemas. E o 
Batman tamén ten uns controis supercomplexos e moitísimas 
combinacións de botóns. E sería moi difícil aprender todo isto só 
con situacións contextuais e con botóns na pantalla e punto. É 
que non che dan suficiente información para aprender pola túa 
conta!

Á hora de expor para quen queremos facer o noso videoxo-
go, tamén temos que ter en conta os niveis de atención que van 
ter eses xogadores. É máis que evidente que unha persoa que 
se mete a xogar a un Flight Simulator é unha persoa disposta a 
investir tempo en ler manuais, en ler instrucións de uso, en sa-
ber como funcionan os paneis, que significa cada numeriño, cada 
pivotiño, cada palanquiña... Pero cunha persoa que vai xogar a 
un Angry Birds non podes pretender que empece a partida e lle 
poña: "Benvidos a Angry Birds. Este xogo trata de paxariños que 
se tiran contra porquiños e tes que limpar a pantalla moi ben". 
Vale, quítao e despois apuntas. "Isto é o tirachinas. Tirachinas ser-
ve para tirar…". Veña xa. Tiras o paxariño. "O teu paxariño está a 
voar. Cando aterre…". Non, evidentemente, non. Ese xogo xa fala 
de por si. Non necesitas meterlle titoriais que non son necesarios. 
Á parte, falando a nivel de negocio, isto é texto en localización. 
Traducir vale diñeiro. Se queres vender noutros países, xa come-
tiches un gran erro.

A cuestión é que se, por algunha razón, prefires facer un xogo 
que a nivel mecánico sexa moi complexo, o ideal non é que expo-
ñas o xogo de tal maneira que che quites o titorial ao principio, 
ensines todo o que hai que ensinar e, despois, no resto do xogo, 
xa expós todas as situacións posibles. Non é o ideal, aínda que 
tamén depende do xogo, claro. Non podo vir aquí coa verdade 
absoluta porque non a teño. Haberá nalgún que isto teña sen-
tido, pero, na maioría dos casos, creo que non. O ideal é que pre-
sentes todos estes elementos, de tal maneira, que o videoxogo 
enteiro sexa un titorial e sempre se presenten situacións novas 
coas que poidas aprender algo novo. É curioso e paradoxal que 
aos xogadores non lles guste o concepto de aprender ou non lles 
guste que lles lembren constantemente que están a aprender 
cousas novas ou que teñen que aprender cousas novas, pero, 
con todo, sempre esixen, ou idealmente esixen, que lles poñas 
algo novo diante cada certo tempo. Isto é o que sucede, pero, 
cando lle pos algo novo diante, tes que lles ensinar que é e para 
que serve.

Ademais, tamén hai que ter moito coidado coa retentiva do 
xogador porque pode aprender moitos controis nun tempo de-
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terminado. Que pasa co Batman Arkham City? Eu terminei saben-
do todos os combos, como utilizar todos os gadgets en combate, 
pero, se eu me metese agora a xogar ao Batman Arkham City de 
novo, coa miña partida de hai varios anos, atoparíame con que 
non teño nin idea de como manexar ese xogo. Hai que ter moi en 
conta este tipo de cousas: mentres máis complexo sexan os con-
trois ou as mecánicas de xogo, máis difícil será despois recuperar 
esa información na cabeza.

Porque peor que un xogo difícil é un xogo no que, tendo to-
das as ferramentas, non sexas capaz de usalas cando as necesitas. 
Isto é un problema gordo, o querer facer cousas, e saber que exis-
ten, pero non lembrar como se fan ou saber como se fan.

E isto lévanos a un punto fundamental no que é a vida da xen-
te que traballa en deseño, que é o evitar a frustración do xogador. 
Hai certas frustracións que poden ser boas, que poden alimentar 
un pouco "o pique", que poden ser divertidas. Ao fin e ao cabo, 
o Dark Souls aliméntase disto constantemente, ou o Super Meat 
Boy, no que podedes fallar moito e dá igual porque apareces en 
nada de tempo ao principio do nivel. Boh, podes frustrarte, pero, 
a maior parte das veces, a clave deste punto é que, se o xogador 
se frustra, é porque fixo algo mal, non porque o xogo conteña 
algo mal exposto que fai que o xogador non goce.

Para asegurarnos de que o xogador aprende todas estas cou-
sas de forma idónea, hai que expor unha cousa chamada "ritmo 
do xogo". É evidente que isto é máis común nun tipo de xéneros. 
Non en todos os xéneros funciona igual, pero sempre existe algún 
tipo de ritmo, algún tipo de formulación do guión xeral do xogo, 
tanto en xogos de carreira como de quebracabezas, como de 
aventuras gráficas, otomes, videoxogos de acción… Dá igual, sem-
pre hai un ritmo determinado para ir explicando certas cousas, 
para ir presentando estes elementos de xogo. En cinema, existe 
a estrutura dos actos e tes a introdución, desenvolvemento, o clí-
max e o desenlace. Iso funciona un pouco igual a nivel de narrati-
va, literatura e, en música, tamén temos a introdución, temos os 
retrousos e esas cousas que se aseguran que, cada certo tempo, 
cambian un pouco a estrutura para manter a atención.

Se non establecemos un ritmo correcto, é moi posible que 
non manteñas a atención do xogador, se aburra, se frustre.

Cando guionizamos os nosos xogos, débense apoiar en todos 
os alicerces que o conformen. Se estamos a expor un xogo de 
medo, os alicerces poden ser a narrativa, os inimigos ou espíritos 
ou monstros que haxa e as propias mecánicas de xogo (se usas 
lanterna, se usas unha cámara de fotos, se usas unha táboa de 
Ouija, por exemplo). Digamos, por exemplo, que temos un xogo 
2D de plataformas que, por unha banda, ten unhas mecánicas 
que son: pisada, saltar, pegar, disparar, dirixir a acompañante; uns 
elementos interactivos, que son as caixas extraíbles, panca, pla-
taformas móbiles, inimigos voadores, terrestres...; e elementos 
narrativos como o personaxe principal, acompañante que che ac-
tiva as pancas, a motivación do propio personaxe, o antagonista 
e o castelo do antagonista.

Teño estes elementos expostos. Como imos organizar estes 
elementos para que o xogador, cando xogue ao noso xogo, vaia 
desvelando todas estas cousas a un ritmo adecuado? O ideal, polo 
menos desde o meu punto de vista, é ir combinando de maneira 
homoxénea estes elementos sen que se vaian acumulando os do 
mesmo tipo. Por exemplo, isto sería unha posibilidade. Hai varias. 
Todo depende de como nos interese presentar a historia, pois se 
cadra interésanos presentala desde o antagonista.

Neste caso, di que presentamos ao personaxe principal, sa-
bemos saltar, hai inimigos terrestres e presentamos a motivación 
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do personaxe. Isto podería ser, perfectamente, un xogo de Mario. 
Preséntase Mario, ensinamos como saltar, aos Goombas asaltan-
do o castelo da princesa Peach e presentamos a motivación do 
personaxe, que é que a princesa é secuestrada por un halo de 
luz. Xa está. Xa temos esa motivación. Agora aprendemos como 
pegar, porque hai inimigos que están a baixar nese feixe de luz e 
só se poden vencer así, unhas caixas destrutibles, que antes nos 
bloqueaban o camiño… Total, imos presentando estas cousas, 
desta maneira, para asegurarnos de que sempre hai algo novo e 
interesante que cubra algún dos alicerces fundamentais sobre os 
que estamos a construír o xogo.

Isto é un pouco máis complicado de expor cando o xogo é de 
mundo aberto porque, aínda se tes a posibilidade de ir para cal-

quera lado, hai que procurar que o xogador non chegue a cer-
tos sitios. En Zelda: Breath of the Wild, por exemplo, hai unha 
primeira sensación de mundo aberto, aínda que, realmente, ao 
principio do xogo, o xogador está como nunha illa moi contida e 
moi limitada na que non che dan a opción de visitar outras zonas 
nas que hai situacións que requiren de mecánicas máis avanzadas 
ou doutro tipo de cousas que o xogador aínda non ten. Despois 
está o colgado que o pasas en 20 minutos e amólache todo, claro. 

Para isto créase, a nivel de guionización, este tipo de crono-
grama onde o pacing pódese representar de maneira visual. De 
feito, este exemplo a continuación está extraído dun documento 
de deseño do Uncharted 2, dun nivel moi concreto, no que a liña 
negra representa, neste caso, a emoción do xogador ou a poten-
cial emoción de xogador.

Non sei en base a que o miden, pero póñeno desta maneira, 
para detectar se hai momentos nos que a cousa é demasiado es-
lamiada ou momentos nos que a emoción é demasiado intensa, 
polo cal tamén pode chegar a atafegar ao xogador. Con isto, pro-
curan ter un pacing correcto, un ritmo correcto. Non me acordo 
de se as partes verdes eran de plataformeo; as partes brancas de 
combate, e as partes amarelas eran de cinemáticas. Con isto, van-
se procurando un ritmo correcto a nivel de organización de cada 
un dos niveis do xogo. Pero isto é só unha gráfica das moitas nas 
que se apoian os deseñadores de niveis no Uncharted.
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Teñen documentos de todo tipo. Téñeno todo hipercontrola-

do a nivel teórico. De feito, nós fixemos algo parecido no Spec 
Ops: The Line, pero o do Uncharted mola máis. Tentamos facer 
que, cada certo tempo, houbese un evento interesante e que non 
se parecese demasiado aos eventos anteriores.

Xa temos unha guionización a nivel completamente teórico do 
que queremos facer nos nosos niveis: queremos presentar os no-
sos personaxes, as nosas mecánicas… Pero chega un momento no 
que temos que empezar a expor como vai funcionar isto no papel. 
Temos que debuxar cousiñas, xa sabes... Temos que debuxar as 
típicas mazmorriñas, por exemplo.

E hai moitos recursos que se poden utilizar para isto. Imos 
ver unha serie de conceptos que se utilizan en deseño de niveis: 

• Landmarks (punto de interese): que son elementos que ser-
ven para dirixir a atención do xogador nunha dirección concreta. 
Pode ser un elemento no background ou existir no mesmo espazo 
que percorre o xogador. Normalmente, un landmark adoita ser 
algo grande, pero, se é un lugar recorrente, pode ser a nivel do 
xogador. No Journey, era a montaña. A montaña sempre che axu-
daba a orientarte. Se te perdías, sabías que tiñas que ir na súa 
dirección e iso funcionaba moi ben porque o xogador estaba con-
tinuamente xogando en espazos moi abertos ou, polo menos, ao 
principio do xogo. En The Last of Us, usan moito o tema dos land-
marks cando din todo o intre que temos que ir ao Capitolio ou ao 
Concello, non me acordo de que era. E conforme vas avanzando 
en varios niveis, vas vendo como se vai achegando. Aquí o empre-
gan máis a nivel narrativo. Non orienta tanto, pero si é certo que, 
se cadra, sobes a unha terraza ou unha azotea e o ves de fondo, 
polo que sabes que tes que buscar algún camiño nesa dirección.

• Outro recurso son os one way transitions. Este é moi gra-
cioso porque, unha vez coñeces a súa existencia, non hai cousa 
que revele máis "ñapas" nun videoxogo que andar de costas. 
Cando andas mirando cara atrás, ves todo o cartón, á xente 
movendo as cortinas e pechando cousas e é moi gracioso (sobre 
todo en xogos lineais). Recoméndovos que algunha vez o fagades 

se vos aburrides. Son seccións do nivel no que, unha vez pasado 
un punto concreto, xa non poderemos volver cara atrás. Normal-
mente, esta decisión cumpre un requirimento moi concreto, xa 
sexa de gameplay, narrativo ou técnico. Sobre todo se fai para 
asegurarmos de que o xogador vai na dirección que nos interesa 
e non volve onde non nos interesa.

Por exemplo, no Mirror’s edge era nos saltos, que xa non 
podías voltar para atrás. Spec Ops: The Line, tiñamos certas dunas 
polas que escorregabas e xa non as podías subir. E, en Deadlight, 
de Tequila, había certas seccións na que ías escorregando e íache 
movendo cara adiante mentres ían contando novas cousas. Así se 
aseguraban de que a narrativa era fluída.

• O backtracking que, dependendo do xogo que o use ou 
como se use, está mellor ou peor. Coñécese así á acción de volver 
sobre os teus propios pasos, xa sexa repetindo unha sección com-
pleta en dirección contraria ou volvendo ao momento de partida 
usando outro vieiro completamente diferente. A segunda opción 
adoita ser a predilecta e menos pesada. E temos que procurar 
que a volta sexa igualmente interesante creando novos eventos, 
aínda que, se por algunha razón, non se pode, é igualmente válido 
crear outro segmento, outro camiño que che leve a ese lugar ase-
gurándonos de que o xogador non pode volver cara atrás usando 
o one way transitions.

• Despois temos o branching ou ramificación, que consiste 
en dar a opción ao xogador de ir en diferentes direccións nun 
momento concreto do nivel. O branching incrementa a "rexoga-
bilidade" e a duración dun nivel, pero mal usado pode chegar a 
frustrar innecesariamente. Hai que ter moito coidado con iso por-
que, cando o camiño se ramifica e ramificas unha das ramifica-
cións, o xogador empeza a ter problemas establecendo un mapa 
mental do nivel que lle expós. É moi perigoso e hai que ter moito 
coidado e facelo con moito acerto. 

Co Gears of War, dicíanche "pulsa un gatillo para ir por unha 
banda, pulsa un gatillo para ir polo outro". Dáballe certa "rexoga-
bilidade" ao nivel, que o branching faise por iso, por se vas volver 
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a xogar ao xogo, que probes outra cousa, outro camiño, outra 
experiencia. No Doom, hai moitas aperturas opcionais polas que 
te podes mover, se queres. Mesmo en xogos 2D como o Castle-
vania, o Metroid… Utilizan isto constantemente e hai que facelo 
con moito coidado.

• Hubs (centro de actividade), que é un espazo máis ou menos 
grande que conecta con varias zonas. É un lugar ao que o xogador 
vai volver múltiples veces por cuestións de narrativa ou porque 
son zonas xogables, xa que adoita ser unha zona de transición ou 
de paso (dependendo do xogo). 

Isto vese claramente nun dos hubs máis memorables da his-
toria dos videoxogos que é o Santuario de Enlace de Fuego no 
Dark Souls ou a mazmorra do bosque de Zelda Ocarina of Time, 
no que tes que conseguir todas as chamas e volver a un punto 
central varias veces porque tes que, á súa vez, abrir varias portas 
que che levan a outros sitios e tes que ir abríndoas aos poucos. 
Nun exemplo un pouco máis antigo, o James Bond da Megadrive 
tiña un lugar onde podías visitar outros lugares e tiñas que volver 
ir constantemente para desbloquear novos niveis, novos vieiros…

• Verticalidade. Adoitámonos esquecer moito dela cando se 
empeza a crear niveis e hai unha razón moi parva e moi básica pola 
que a esquecemos e é polo problema implícito de expor niveis nun 
papel. Que lle pasa a un papel? Que son dúas dimensións e é moi 
difícil representar as tres dimensións nun top-down. A verticalida-
de nun nivel achega múltiples maneiras de reutilizar un mesmo 
espazo para diferentes fins segundo as mecánicas de xogo. 

Xogos como o Assassin' s Creed, por exemplo, apóiase moití-
simo na verticalidade. De feito, os vieiros polos tellados adoitan 
ser máis convenientes que os vieiros polo chan porque, á parte de 
que non hai peóns molestando, adoitan ser moito mellores para 
escapar. Ou o Dark Souls utiliza moitísimo a verticalidade para 
orientar ao xogador a puntos concretos...

• Tamén temos outro concepto que é o das hints (pistas). Trá-
tase de presentar o problema antes que a solución. Este recurso, 

máis ou menos forzado, úsase para que o xogador entenda desde 
o principio que é o que debe facer na zona que está a explorar 
e onde ha de dirixirse cando atopa dita solución. En definitiva, 
indica que hai unha cousa que non sabes para que serve e xéra-
che unha dúbida. Cando atopas o punto co que conectalo, dá 
unha satisfacción ao xogador. En xogos como Portal, nas primei-
ras salas, que está todo moi controlado porque non podes poñer 
portais e o único que podes facer é moverte e saltar, utilizan 
moito isto. Encamíñanche visualmente cara a certos elementos 
para que entendas de que vai a movida.

No Ice Climber da Nintendo, no que saía o pterodáctilo leván-
dose a berenxena para arriba, xa che dicía ao principio do xogo en 
que dirección tíñaste que mover porque, se non sae iso ao prin-
cipio do xogo, vas pasar movéndote entre porta e porta e apare-
cendo polo outro lado sen saber cal é o obxectivo todo o intre. E 
no Uncharted isto úsase continuamente. Chaman a túa atención 
con elementos no fondo, con diálogos, con personaxes que che 
din onde tes que ir ou fixarte nesa parede ou o que sexa, dicín-
doche "temos que ir alí" ou "fíxate nesa parede" ou o que sexa.

• Tamén se poden empregar outro tipo de recursos, que pare-
cen máis enfocados á arte, pero pódense expor xa desde deseño 
de niveis, que son a iluminación e as cores. Cando a xeometría 
non é suficiente para atraer a atención do xogador nunha deter-
minada dirección, a luz ou unha cor que contraste cunha con-
torna poden servir para guiar ao xogador na dirección correcta 
sen necesidade de guialo de forma directa.

Xogos como o The Stanley Parable emprega este recurso con-
tinuamente. Vai guiando con luces coma se foses unha couza. O 
Mirror’s edge utiliza moito o contraste de cores para guiarche 
por todos os seus niveis. Mesmo ao principio de Bioshock, cando 
entras no faro, vánseche facendo luces que te van guiando na 
dirección que o deseñador de niveis quere que te movas.

• Un dos recursos que máis me gusta e que hai moita xente 
que se esquece, pero é o máis fácil e o que queda máis elegante, é 
a de crear a falsa sensación de que tes máis opcións das que exis-
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ten. É a falsa sensación de liberdade. Tanto en niveis lineais como 
en multixogador, a creación de espazos adicionais fose do vieiro 
óptimo, axuda a que o xogador non se sinta atrapado nun conxun-
to de corredores (aínda que, na práctica, si o estea). Estes espazos 
non deben ser grandes nin chegar a confundirse co branching. 

Digamos que queremos dirixir ao xogador desde o punto ver-
de ao momento vermello. Este xogo pode ser de calquera cousa, 
pode ser de acción, pode ser de quebracabezas, pode ser narra-
tivo... Dá igual. Pero quero que o xogador termine aí. Se o metes 
neste labirinto síntese encerrado e non é un deseño elegante. Hai 
unha maneira de simular que non está metido nunhas seccións 
tan lineais creando opcións que non che levan a ningún lado, pero 
que tampouco che levan lonxe de onde queres. Á parte, é unha 
boa oportunidade para meter elementos de exploración e cousi-
ñas así no caso de que o voso xogo o permita.

Enrique Colinet M
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• Un dos conceptos máis importantes é o de main path, viei-
ro principal ou golden path. É a senda máis curta cara ao obxec-
tivo, desde o inicio do nivel, que o xogador pode tomar cumprin-
do todos os obxectivos do devandito nivel. Este termo faise moi 
útil cando, na xeometría do nivel, pódense usar varias opcións de 
navegación e quérese comunicar, claramente ao equipo, cal é o 
vieiro ideal. Se facemos unhas sesións de "testeo" e os nosos xo-
gadores resulta que se distraen facilmente con algún elemento 
ou tenden a tirar doutra banda, está a fallarnos isto e temos que 
ver ou estudar o porque está a funcionar así ou, máis ben, por 
que non está a funcionar como nós quereríamos. Se vemos que o 
xogador ou xogadores despístanse demasiado cunha habitación 
en concreto e despois pérdense, se cadra a solución é quitar esa 
sala, por exemplo.

• Tamén hai outro recurso que parece redundante e poida 
que demasiado obvio, que é o obxectivo. O obxectivo principal 
do xogador é avanzar. Se ao xogador non se lle explica que o seu 
obxectivo é outro, o seu obxectivo, por defecto, será buscar un 
vieiro que lle permita continuar adiante. Se retemos ao xogador 
nun lugar, debemos explicarlle cal é o seu obxectivo. E cando o ni-
vel fala por si, teremos feito un bo traballo de deseño. Se o xoga-
dor descoñece o obxectivo, o que vai facer é moverse cara adian-
te e buscar onde ten que ir. Se non llo explicas explicitamente, 
que sexa implicitamente. Se cadra, o teu nivel vai de conseguir 
tres chaves para abrir unha porta, como o Doom, e chegas a unha 
porta que ten tres cores que che fai pensar que necesitas tres 
chaves. Se o obxectivo é máis complexo, como roubar os datos 
dun disquete ou pendrive, se non llo explicas dalgunha maneira, 
o xogador non vai saber cal é o obxectivo e o único que vai facer 
é moverse sen rumbo concreto. Temos que asegurarnos de que o 
xogador saiba que ten que facer en todo momento.

Xa temos unha serie de ferramentas que nos poden servir a 
nivel teórico, de feito, mesmo aprendemos a expor niveis en pa-
pel con outra serie de técnicas e recursos, pero aínda non nos 
movemos ao computador para empezar a facer esas cousas. Falta 
unha última parte: un modelo de conversión entre as nosas inten-
cións en papel ao 3D ou ao 2D. Depende do xogo, claro.
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lle poñas nome, non lle collas agarimo porque todo o mundo vai 
mallalo, van a odialo, a ninguén lle vai a gustar tanto como a ti. 
Entón, para evitar a frustración que supón crear algo e que teñas 
que refugalo, o ideal e que te procures unhas ferramentas para 
que a reiteración sexa rápida, sinxela e indolora.

2) Para iso tamén é moi conveniente crear unha serie de re-
gras de construción de mundo que veñan en conxunto cun kit de 
construción que respecte as necesidades do noso proxecto.

3) Á parte diso, a min, como deseñador de niveis, encántame 
traballar cunha reixa, cun grid. Gústame que todo estea aliñado, 
limitado por unhas regras. E unha vez que todo estea metido nesa 
reixa, pois, seguramente, os problemas que podes ter en todo o 
xogo minimízanse bastante.

4) Evidentemente, todo isto créase tendo en conta as mecá-
nicas de xogo.

Eu recordo con agarimo á xente The Game Kitchen facendo 
un vídeo ensinando o seu pipeline de traballo con respecto ao 
deseño de niveis e vi que facían isto: 

Eu boteime as mans á cabeza. Díxenme: "Non pode ser que 
estean a mostrar isto como algo do que se asoberbiar". Isto non 
tiña nin pés nin cabeza! Non tiña sentido ningún porque non vexo 
distancias aquí, non vexo ningún tipo de relación entre as pezas. 
É moi caótico todo. É o primeiro prototipo de Blasphemous, que 
se fixo sen ter en conta ningunha regra de construción de niveis.

Digamos que expuxemos o escenario dun xogo de plataformi-
ñas que, máis ou menos, vaise ver así. 

O escaneo, pásoo a Unity, póñolle unhas colisións polo medio, 
póñolle uns inimigos, pim, pam, pum. Acabouse. 

Non, evidentemente isto non funciona así porque o xogo ten 
unha serie de mecánicas cunhas especificacións moi concretas e, 
se cadra, non son compatibles coas distancias que expuxen aquí.

Que é o que se debe facer agora? Hai que ter en conta unha 
serie de puntos:

1) O máis importante é que, a primeira versión xogable, debe 
ser excesivamente fácil de reiterar. Se fas un nivel e a maioría non 
vale e sintes que perdiches o tempo, estás a ter a actitude equi-
vocada. O primeiro é que non te podes casar co que fixeches, non En
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Exemplo de prototipo de gameplay de Blasphemous. © The Game Kitchen
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Cando eu entrei, o primeiro que fixen foi crear este kit de 
construción, estas pezas de Lego, para que todos respectásemos 
unhas regras en base a como se movía Penitente, o protagonista 
de Blasphemous. E é que para crear un set de construción hai que 
ter en conta os tamaños e distancias derivadas dos elementos de 
xogo e as mecánicas. 

É por iso que hai que ter moi en conta se o teu personaxe sal-
ta, pois temos que deixar definido canto vai saltar e casarnos con 
iso. Se cadra pode haber un rango de cambio, pero o ideal sería 
que, unha vez que nos poñemos a crear niveis, xa deixamos esta-
blecido como se move o noso personaxe, que movementos ten, 
cales son as posibilidades, cal é a combinatoria con outra mecá-
nicas… Ten que ter que estar máis que especificado porque, unha 
vez que teñamos estes datos, podemos empezar a crear regras e, 
unha vez que teñamos as regras creadas, podemos crear pezas e, 
cando teñamos as pezas, podemos empezar a crear os niveis sen 
medo e, o bo que ten isto, é que se algunha mecánica, regra ou 
peza non funciona, é global para todas as situacións do xogo: se o 
arranxas nun lugar, arránxalo para todos os lugares do xogo onde 
podía ocorrer iso.
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Exemplo co protagonista de Hollow Knight. © Team Cherry
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As distancias sempre se respectarán, evidentemente, se se-
guimos esas regras. Eu, por exemplo, traballaba nun grid de 32 
píxeles en Blasphemous e as pezas son sempre de 32 x 32 como 
mínimo.

Entón, todo, absolutamente todo, a nivel mecánico do xogo, 
sobre todo se falamos de mecánicas transversais de moverse dun 
punto a outro, deseñouse tendo isto en conta, estas variables, 
esta forma de moverse do personaxe principal.

E non é unha cousa única para os xogos 2D. De feito, o Half- 
Life 2 xa viña cunha serie de texturas, chamadas DEV, dunhas me-
didas moi concretas que servían de costeleta para case calquera 
cousa. Dicíanche canto tiña que medir unha escaleira, cal era a ta-
maña media dun chanzo no xogo, canto medía unha persoa nese 
xogo para que tivese en conta iso para as portas e para calquera 
tipo de elemento co que poderías interactuar, a través do cal po-
derías pasar.

Tamén nos podemos atopar cunha situación adversa e é que, 
cando definimos todas estas ferramentas e regras, podémonos 
atopar con situacións curiosas como o que lle pasaba a Lord Of 
Shadows 2, onde nos podemos atopar con cadeiras cuxo respal-
do chega á cabeza do Señor da Escuridade, é dicir, cadeiras de, 
basicamente, dous metros de alto; portas de garaxe que tiñan 
unha medida absurda… Seguramente, por regras de construción 
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de mundo, aquí díxose "para que non choque a cámara de forma 
estraña cos marcos, as portas como mínimo teñen que ter unha 
medida ‘x’ de ancho". E iso está xenial no castelo, pero nunha 
contorna de interior dun edificio de pisos, contemporáneo que-
daba absurdo. Os coches tamén tiñan o tamaño de barcos. Basi-
camente porque, se cadra, estableceuse que o tamaño mínimo 
dun obstáculo, tiña que chegar á cabeza de Gabriel e iso explica-
ría o por que a cadeira e o coche teñen a mesma altura.

En todo caso, unha vez que temos estas ferramentas para 
poder construír os niveis, podemos construílos facilmente. Son 
fáciles de reiterar. Tan só quedará decorar encima e asegurarnos 
de que, o feedback visual que o xogador recibe, non sexa confuso.

Total, partimos dunha idea inicial, unha idea que tiñamos na 
cabeza, e levámola a un papel, debuxámola malamente nunha 
cuadrícula, pero, máis ou menos, entendíase o concepto ou a idea 
que tiñamos. Creamos un kit de construción para poder levar isto 
a cabo, para poder crear niveis e para poder reiterar todos eles, 
no caso de que, en papel, equivocámonos ou non tivésemos en 
conta algo, e con iso, finalmente, pódese crear un GrayBox no 
noso editor preferido: Unity, Unreal…

Por fin podemos ter algo tanxible, algo sobre o que podemos 
xogar.

E por que se fai isto? Xa para deixalo ben explicado. Porque, o 
xa dito, unha vez que seguimos unhas regras, un erro é común a 
todos os casos. Doutro xeito, cada caso sería único e imposible de 
controlar. Se establecemos como regra que, cada salto no xogo 

vai ter catro unidades ou catro pezas de ancho, se algo falla, o 
único que temos que tocar é o personaxe, non todos os saltos do 
xogo e iso xa nos aforra unha barbaridade de traballo.

Outra das vantaxes que ten o crear un set de construción é 
que é unha linguaxe común ás intencións de todos os deseñado-
res. Todos utilizan as mesmas regras coas mesmas medidas dun 
kit pre-aprobado por todos, evidentemente.

A min gústame utilizar, como exemplo para entender isto, o 
proceso de aprendizaxe de calquera idioma. Usar un kit de cons-
trución sen coñecer as súas regras é como escribir palabras dun 
idioma sen saber como se fala. Eu podo coñecer perfectamente 
todo o vocabulario alemán, pero poño as palabras xuntas e non 
se que estou a dicir nin para que serve. O mesmo un kit de cons-
trución. Ti podes ter unhas pezas que están deseñadas por unhas 
razóns, pero, se non utiliza as súas regras, non che vai a funcionar. 
Vas crear situacións frustrantes. Hai que saber utilizar ese kit.

Mencionamos xa que podemos crear un GrayBox e xa nos me-
temos en temas de preprodución, produción… Entón, unha vez 
que temos a capacidade de crear pezas cunhas medidas concre-
tas, que cumpren unhas especificacións e que nos serven para ir 
definindo a experiencia do xogador, podemos meternos en pre-
produción cun GrayBox de niveis.

E para que serve un GrayBox?
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- É o primeiro que se fai para definir espazos interesantes.
- Deseñamos a navegación, ou sexa, por onde se vai a mover 

o personaxe ou o xogador nestes espazos.
- Podemos calcular os tempos. Recordo que para Cops, de 

Pyro Studios, dicíanme que un nivel tardara en facerse, aproxima-
damente, nuns 15 minutos. E, claro, ti fas un GrayBox e terminas 
o nivel nun minuto porque non hai eventos, non hai inimigos, non 
hai nada. Aínda nos faltan moitas cousas por facer. Así que temos 
que procurar que existan eventos que non teñen que ver só coa 
navegación e a xeometría, que manteñan entretido ao xogador.

- Buscar lugares idóneos para certos eventos.
- O importante é que é o borrador dun nivel en 3D.
- E, o punto máis importante, ten que ser facilmente desbota-

ble e modificable. Non lle poñas un nome, non lle collas agarimo. 
Seguramente ninguén estea de acordo. Poida que todo o mundo 
estea en desacordo co que fixeches e teñas que empezar desde 
o principio. Cousas que pasan. Toda a xente creativa ten este pe-
queno trauma.

O seguinte paso lóxico é o WhiteBox. 

Definimos unha espazos, unha xeometría, unha navegación, 
uns eventos, pero o bo é que podemos ter a certeza de que, cer-
tos elementos do noso nivel, xa poden empezar a traballarse para 
converterse en cousas. Poida que non saibamos exactamente 
como se vai a mover o xogador polo noso nivel, pero podemos ter 
a certeza de que hai certos elementos que van ser unha cousa con-

creta. Se fixemos un nivel dun aparcadoiro, garaxe ou, eu que sei, 
unhas ruínas, podemos definir xa o tamaño que terán as columnas 
do aparcadoiro ou desas ruínas ou o tamaño dos coches e dicirlle 
a un artista: "Ves esta caixa? Mete o coche dentro. E non te pre-
ocupes demasiado por facelo ben, simplemente, convérteo nun 
coche cunha xeometría moi básica para que xa nos dea unha sen-
sación de que estamos nese lugar onde se supón que temos que 
estar". E xa imos vendo que outros problemas poden ir xurdindo.

- Axustar a navegación nos devanditos espazos.
- Aínda que digo que, neste paso, a xeometría básica debe es-

tar pechada, isto non é verdade ata moi adiante. Sempre tenta-
mos pechar a xeometría, o que pasa é que sempre vén alguén que 
quere facer modificacións.

Despois pasamos ao OrangeBox. 

Este é un termo que se acuñou despois da saída de Half- Life 2 
porque tiñan este paso adicional que á xente pareceulle bastante 
interesante.

- Trátase de pechar aínda máis a xeometría, pero xa empezas 
a meter elementos de gameplay bastante funcionais.

- De feito, a nivel de eventos, todo debería estar xa funcional. 
Se unha porta tense que abrir cunha panquiña, pois iso xa ten 
que estar funcional. Nun GrayBox iso faise cunha caixa dunha cor 
e outra caixa doutro, sen colisións, e ti simulas que estás a tocar 

Enrique Colinet M
orales (Baxayaun)  ·  Deseñando lem

branzas: 10 m
inutos que duran para sem

pre

© Baxayaun Escena de Half-Life 2. © Valve Corporation



56

En
riq

ue
 C

ol
in

et
 M

or
al

es
 (B

ax
ay

au
n)

  ·
  D

es
eñ

an
do

 le
m

br
an

za
s:

 1
0 

m
in

ut
os

 q
ue

 d
ur

an
 p

ar
a 

se
m

pr
e

unha cousa, que estás a tocar a outra, pero non fai falta. Iso faise 
simplemente para medir tempos. No OrangeBox xa non se fai así, 
xa ten que funcionar antes do seguinte paso porque, no seguinte 
paso, xa non hai volta atrás en deseño de niveis. Neste punto, o 
noso traballo, como deseñador de niveis, cesa.

- Aquí deixamos de construír xeometría e témonos que de-
dicar, maiormente, a que todos os eventos que deseñamos fun-
cionen ben. E, o devandito, aínda que, idealmente sempre temos 
que pechar xeometría (modelos, texturas e iluminación) e pechar 
eventos, sempre existe certa marxe.

- O obxectivo é estudar se a xeometría funciona ben coas me-
cánicas do xogo. Ambas son modificables. Eu é que poño en todos 
os pasos que, idealmente, deberíase pechar, pero é que nunca se 
pecha.

Cal é o seguinte paso? Porque a partir deste punto, non pode-
mos continuar traballando e, a partir de aquí, péchanse as cousas 
porque entran os temidos artistas, que son os maiores inimigos 
do deseñador de niveis. Basicamente porque terminaches un 
OrangeBox, que se aproba, e o nivel funciona estupendamente, 
de marabilla, todo é nidio… Pero chegan os artistas e empezan 
a meter cores onde non había, empezan a meter obxectos onde 
non había, empezan a meter colisións onde non había, empezan a 
meter detalles onde non había e, de súpeto, todo o que funciona-
ba, a nivel xogable perfectamente, empeza a derrubarse.

É unha época na que temos que traballar man a man cos ar-
tistas para arranxarlles cousas. Nesta etapa, estamos na versión 
alpha, o xogo empeza a parecerse á súa versión final porque xa 
empezan a meter cousas de arte fea. Aquí é un momento moi 
frustrante a nivel de ánimos do equipo porque estiveches traba-
llando en algo a nivel conceptual durante moito tempo e, can-
do entra a arte, que entra de calquera xeito, dáste conta de que 
o que fixeches é un "truñazo". Pero ten sentido. Está a meterse 
todo o de arte para ver se todo funciona. Non hai iluminación. 
Todo empeza a rebentarse a nivel de colisións e a nivel xogable 
e é como, se de súpeto, cargácheste o xogo. É unha época dura.

- O nivel parécese máis á súa versión final que á súa versión 
inicial.

- Todos os elementos e mecánicas relacionadas con eles de-
ben estar integrados no nivel e funcionando (aínda que poden 
ter fallos).

- Pode ter problemas de navegación, de IA ou de iluminación, 
pero débese ver a intención final claramente.

- Arte contra deseño.

Unha vez que xa se vai traballando nisto e tanto artistas como 
deseñadores empezan a traballar en conxunto para sacar isto 
adiante, todo vaise pechando, todo vaise arranxando e chegamos 
á parte beta na que, idealmente, tamén os artistas terminaron o 
seu traballo.

- O nivel é unha versión en proceso de pulido da versión final.
- Todos os aspectos do nivel han de ir pechándose nesta fase: 

iluminación, rendemento, arte, colisións, scripting…
- O importante, o que prima nesta época, é o que a expe-

riencia que se deseñou funcione ben, balancear a experiencia, e 
iso implica arranxar bugs, descubrir novos problemas como, por 
exemplo, que pasa se pasas por esta porta mirando cara atrás 
cunha granada na man mentres che fala un personaxe e pulsas o 
gatillo. Isto pódeche rebentar o xogo enteiro. Traballar co tempo 
que che dean...

- Ata que funcione á perfección.
- Xa nada debería ser modificable a nivel xogable, a nivel artís-

tico, a nivel de deseño, a nivel mecánico. Nada.

E aquí é onde, as decisións que se tomaron ao principio do 
desenvolvemento, che dan marxe para actuar nesta fase. Canto 
máis óptimo fose o proceso de creación de niveis e máis fácil de 
reiterar fose, máis tempo terás para puír esta parte. Volo digo 
porque despois acordádesvos da vosa familia e da familia de to-
dos os vosos compañeiros. De verdade, aquí é onde se nota por 
onde a cagache.

Chegamos ao momento final onde todo está amañadísimo. 
Toda a iluminación funciona. Tecnicamente é impecable. E sales 
a Steam e empezan a reportarche problemas por todos os lados 
que non sabías que tiñas.
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M
adelón Lánchez Pérez  ·  Deseño de son para videoxogos: retos &

 oportunidadesFonte: Informe de AEVI 2018.

1. COÑECENDO A CONTORNA DE DESENVOLVEMENTO E NE-
GOCIO DA PRODUCIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA

É bastante habitual que, cando un grupo de desenvolvedo-
res se xunta para crear o seu primeiro videoxogo, se poña como 
obxectivo a creación dun xogo AAA. Móvelles a ilusión e as ganas 
de formar parte dun sector que lles apaixona, algo fundamental 
para poder levar a bo porto un proxecto tan ambicioso, pero pou-
cas veces se pararon a analizar, se comezar por este camiño é o 
que lles permitirá vivir do seu traballo. 

Asociacións do sector publicaron informes que permiten ana-
lizar, por exemplo, cales son os formatos, plataformas ou modelos 
de negocio que están a dar mellores resultados. É imprescindible 
coñecer e manexar estes datos á hora de dar os nosos primeiros 
pasos como desenvolvedores de contido interactivo. 

A día de hoxe os devanditos informes apuntan a que existe un 
progresivo aumento do mercado da explotación online de conti-
do (un aumento do 43,5% de facturación anual) fronte á venda 
en formato físico, que se atopa en declive cunha perda do 4,1%. 

Por outra banda, a facturación física concéntrase na venda de 
hardware, mentres que a facturación online refírese á venda do 
contido, onde as plataformas online están a gañar terreo á venda 
de aplicacións. 

O perfil do xogador, segundo estes informes, tamén nos dá 
unha pista acerca de cal pode ser o mercado máis rendible á hora 
de producir videoxogos. O 26% dos xogadores prefiren xogar en 
consolas, mentres que a suma de xogadores e xogadoras que 
elixen, como opción máis habitual de xogo, algún tipo de disposi-
tivo online, ascende ao 60% do total. 

Por outra banda, os videoxogos como tal comezan a incluír 
outro tipo de experiencias de usuario que incorporan nova tecno-
loxía e novas técnicas de produción, como é o caso da integración 
de realidade aumentada e mixta, ou a produción de realidade 
virtual. Este empuxe vén da man do lanzamento de accesorios 
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tales como as lentes de realidade virtual Oculus Quest. Segundo 
esta compañía, no 2021, o mercado global dos medios inmersivos 
pode chegar aos 37.500 millóns de dólares, dos cales 17.400 co-
rresponderían á realidade aumentada móbil; 14.500, á realidade 
virtual e 5.600, ás lentes de realidade aumentada e mixta. 

Finalmente, os informes analizados apuntaban a que 2019 se-
ría o ano en que Cloud Gaming chegase finalmente ao mercado, 
xa que as principais compañías están a desenvolver plataformas 
baseadas en streaming: Microsoft, co seu Project xCloud, centra-
do en dispositivos móbiles; Sony, con Playstation Now; Google, 
con Project Stream, que funcionaría a través do seu buscador 
Chrome; Verizon, co seu proxecto Verizon Gaming, que se execu-
taría sobre os set- top-box de Nvidia e Amazon, cun novo servizo 
recentemente anunciado. 

A todo isto, súmase a elección do modelo de negocio que per-
mitiría rendibilizar o videoxogo, identificándose basicamente dous 
modelos: o pago único por descarga versus o modelo freemium, 
que pode dividirse á súa vez en tres opcións: 1) ofrecer unha parte 
do xogo de forma gratuíta e posteriormente pagar por continuar 
xogando, sen integrar nada de publicidade en ningún momento; 
2) permitir a descarga gratuíta do xogo e incluír micropagos ou  
3) permitir o acceso completo ao xogo gratuitamente incluíndo 
publicidade. Tamén poden darse combinacións das tres opcións. 

Por regra xeral, os produtores de videoxogos indie adoitan 
recomendar empregar o modelo freemium, xa que é o que me-
llor resultado económico adoita ter. E á súa vez, tamén por regra 
xeral, especialmente cando se produce o primeiro videoxogo, os 
equipos indie adoitan querer evitar que a publicidade interrompa 
a experiencia do xogo e tenden a elixir como modelo de negocio 
o pago por descarga ou ofrecer parte do xogo de forma gratuíta e 
cobrar para que o usuario poida continuar xogando. 

Implicacións para o profesional de audio
Para un profesional do audio, sexa tanto, o que se dedique 

ao deseño e produción de son como á composición e produción 
musical, coñecer o tipo de produto que o seu cliente vai producir, 
o mercado ao que quere chegar e o modelo de negocio que ten 
previsto implementar, permitiralle non só comprender o alcance 
da súa achega ao desenvolvemento do videoxogo, senón tamén 
sentar as bases para negociar a contraprestación que percibirá 
polo seu traballo.

A produción de contido multimedia interactivo pode ter un al-
cance global, dado que produtoras de calquera parte do mundo 
terminan integrando as súas producións ás mesmas plataformas 
de difusión. Esta facilidade ofrecida por Internet tamén se aplica 
á hora de localizar potenciais clientes aos que ofrecer o traballo 
de creación sonora. Neste sentido, é interesante analizar o gráfi-
co do número de empresas produtoras de videoxogos no mundo 
para darnos conta do enorme potencial que países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá e Alemaña, entre outros, 
encerran. 
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Fonte: https://es.statista.com/estadisticas/714837/empresas-de-las-principales 
-industrias-del-videojuego-del-mundo/. 27 de diciembre de 2019.

Fonte: Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018.

Número de empresas dos principais países da industria mundial do videoxogo en 2018

Acceder a estas empresas adoita implicar un traballo mixto 
de prospección online, co obxectivo de localizar as webs das de-
vanditas empresas, conseguir emails e persoas de contacto ás 
que presentar o portfolio de traballo e, posteriormente, o envío 
masivo de emails; mesturado coa asistencia a eventos, feiras e 
congresos do sector, tanto nacionais como internacionais. 

É importante resaltar que a procura non debe reducirse a em-
presas produtoras de videoxogos. Dentro do propio mercado do 
videoxogo identificar a profesionais independentes (programa-
dores, deseñadores, project managers) pode abrir oportunida-
des de traballo. Pero fóra deste mercado, tamén é posible con-
templar outras empresas que producen contido audiovisual que 
poidan estar a incluír gamificación na súa comunicación. Neste 
sentido, toda produtora que traballe desenvolvendo contido 

para comunicación e marketing, tamén pode contratar o servizo 
de produción sonora, incluído aquelas que fan eventos e requi-
ran interactuar co son en tempo real. Outro exemplo serían as 
empresas que desenvolven xogos en modalidade escape room, e 
mesmo artistas de teatro ou performances visuais, que requiran 
dun audio interactivo. 

2. PERFIL DO PROFESIONAL DE AUDIO INTERACTIVO EN ESPAÑA

No 2018, a Asociación DEV, co apoio da Fundación SGAE, 
realizou o primeiro Censo do Sector do Audio para Videoxogos e 
Experiencias Interactivas co obxectivo de dar visibilidade ao co-
lectivo e identificar as súas fortalezas e necesidades. Entre as ob-
servacións realizadas, atópase, por exemplo, que a idade media 
do profesional deste sector superaba os 40 anos; que as mulleres 
non adoitan desenvolver os traballos técnicos, senón que se re-
servan os traballos de produción, e que a formación oficial, en 
relación coa produción de contido sonoro interactivo, é practi-
camente nula, tendo o profesional que reciclarse pola súa conta. 

Con orixe no sector audiovisual clásico, onde a produción 
sonora e musical é lineal e controlada, este profesional adoita 
adquirir coñecementos e experiencia colaborando en proxectos 
indie. Isto implica que o seu proceso de aprendizaxe dependerá, 
en boa parte, do coñecemento e boa disposición do equipo de 
deseño e programación do videoxogo. 

https://es.statista.com/estadisticas/714837/empresas-de-las-principales -industrias-del-videojuego-del-mundo
https://es.statista.com/estadisticas/714837/empresas-de-las-principales -industrias-del-videojuego-del-mundo


62

M
ad

el
ón

 L
án

ch
ez

 P
ér

ez
  ·

  D
es

eñ
o 

de
 so

n 
pa

ra
 v

id
eo

xo
go

s:
 re

to
s &

 o
po

rt
un

id
ad

es

Fonte: Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018.

No estudo tamén se constatou que, á hora de ofrecer os seus 
servizos, o profesional de audio destaca pola oferta de servizos 
conxuntos, é dicir: son e música; voces e son, ou os tres servizos 
á vez. A pouca profesionalización do tecido empresarial do sector 
de produción de videoxogos, que se reflicte nos informes de AEVI 
e DEV, implica que, á hora de contratar ao provedor de audio, o 
máis habitual en España é esperar que o profesional en cuestión 
sexa capaz de ofrecer todos os servizos relacionados. 

Isto leva á creación de redes de colaboración entre profesio-
nais autónomos e, mesmo, a existencia de auténticas "navallas 
suízas" capaces de cubrir toda a produción sonora e musical en 
tempo e forma. Esta realidade adoita darse en proxectos indies. 
As grandes compañías, por outra banda, adoitan ter profesionais 
independentes para cubrir os servizos de son e música, que, á súa 
vez, forman parte de equipos nos cales existe unha repartición do 
traballo de produción. Por exemplo, á hora de deseñar efectos 
de son, hai unha persoa que se encarga de producir os efectos 
de son dos pasos, outra que produce o son das armas, etc. O re-
sultado neste tipo de producións, é a creación de miles de assets, 
cantidade moi afastada das decenas ou centos de assets que ca-
racterizan ás producións indie. 

Outro dato relevante do estudo foi identificar que unha ter-
ceira parte dos profesionais traballaban sen estar dados de alta 
como autónomos nin formar parte dunha empresa. As razóns 
adoitan ser as xa comentadas: o inicio das actividades que se 
realizan de forma esporádica e, moitas veces, sen unha retribu-
ción económica fai que non sexa unha opción viable darse de alta 
como autónomo.

Por último, detectouse a existencia dunha pequena concen-
tración en Galicia de empresas que ofrecían todos os servizos. 
Por outra banda, Madrid, Cataluña, Valencia e Andalucía foron 
as comunidades onde se detectou unha maior concentración da 
oferta dos servizos de gravación de voces e produción de efectos 
de son en conxunto. 

3. SOFTWARE (DAW) DE TRABALLO EMPREGADO, CON ÉNFA-
SE EN MIDDLEWARE

A través do Censo, púidose comprobar que, ao provir do 
sector audiovisual clásico, os programas máis empregados polos 
profesionais do audio adoitan coincidir cos empregados no work-
flow de edición de audio para vídeo. É dicir, Protools, Cubase, 

Logic e Nuendo son as DAWs máis habituais. Con todo, 
entran na lista outros programas como Reaper, que se 
explican, principalmente, pola gradual introdución do uso 
de middlewares. 

Os middlewares son programas que permiten aos 
editores de audio, sexa son ou música, poder traballar a 
implementación dos arquivos de audio dentro dun xogo, 
creado en motores como Unreal ou Unity, sen requirir co-
ñecementos de programación nin tocar o código do xogo. 
É o sistema que, escravizado co motor de creación do vi-
deoxogo, ofrece a opción entre outras cousas de realizar 
mesturas en tempo real en contornas non lineais e, final-
mente, crea todo o código que o motor do videoxogo vai 
requirir para interpretar o traballo de implementación des-
envolto polo editor de audio. 
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Emprego de middlewares na produción española Os principais middlewares hoxe en día son FMOD e WWISE, 
aínda que máis dun 50% dos profesionais de España de ambos 
sectores aínda non empregan este tipo de ferramentas. 

O uso de middlewares permite ao deseñador de son ou de 
música, dar un paso máis alá de entregar assets soltos, ao po-
der se facer cargo de todo o que son as probas do audio dentro 
do sistema, verificar a súa integración, así como a experiencia 
de usuario ao traballar a mestura sonora dentro do xogo. Tamén 
permite rapidamente detectar posibles fallos de omisión nas lis-
tas de produción. En suma, permiten poder delegar nos creado-
res sonoros non só a produción, senón a integración, o testeo e 
mesmo as melloras en deseño, sen requirir que os deseñadores 
e/ou programadores do videoxogo dediquen tempo a estas ta-
refas, e mellorando radicalmente o resultado final da devandita 
integración. 

Tanto WWISE como FMOD funcionan tanto con Unreal como 
con Unity. Non teñen custo de implementación ao manexar un 
modelo de retribución similar aos motores de videoxogos comen-
tados, nos cales se paga polo uso da tecnoloxía a partir dun nú-
mero de vendas ou ingresos do videoxogo. Nas súas webs atópase 
ampla información respecto diso. 

4. DIFERENZA DE APROXIMACIÓN ENTRE O DESEÑO LINEAL E 
O INTERACTIVO 

Existe un obxectivo común á hora de traballar a produción 
sonora e/ou musical de calquera produto audiovisual, sexa este 
interactivo ou non: enxalzar a imaxe. Isto significa que o traballo 
de deseño de son ou composición e produción musical realízanse 
considerando a experiencia visual que se ofrecerá ao usuario e o 
contido narrativo a expresar. É por isto polo que se adoita dicir 
que, canto mellor feito está o traballo do profesional do audio, 
menos tenderá o usuario a fixarse nel. No punto oposto, se o tra-
ballo de audio realízase sen ter presente uns mínimos estándares 
de calidade, a calidade da obra no seu conxunto é a que se ve 
afectada aos ollos do usuario. 
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De feito, experimentos realizados comparando unha mesma 

produción audiovisual na que nunha versión a imaxe tiña mala cali-
dade pero o audio tiña boa calidade, contra o visionado da mesma 
obra, pero que nesta segunda ocasión a imaxe víase perfecta pero 
a calidade do audio era mediocre, deron como resultado que o 
usuario tendía a notar rapidamente o audio de baixa calidade indi-
cando que ese vídeo, no seu conxunto, tiña unha produción ama-
teur, o que lle levaba a preferir visualizar o vídeo no que o audio 
se escoitaba ben, aínda que a imaxe non tivese a mellor opción 
de calidade, valorándoa como mellor produción no seu conxunto. 

O traballo de deseño lineal adoita caracterizarse por controlar 
a contorna de creación. Por regra xeral, os tempos están estable-
cidos, a acción visual será sempre a mesma e ocorrerá da mesma 
maneira, e isto permite controlar a dinámica dos elementos so-
noros, incluído os silencios, as súas mesturas e a súa expresión 
conxunta. O profesional do audio adoita traballar co director ou 
co produtor, e é raro que teña contacto cos montadores de ví-
deo salvo para cuestións puramente técnicas relativa á "compar-
tición" dos proxectos mediante entrega de arquivos en formato 
OMF ou AAF, que permiten abrir un proxecto creado nun editor 
de vídeo dentro dun DAW de son. 

Entón, a este profesional habituado a controlar o seu espa-
zo de traballo, preséntaselle a oportunidade de producir contido 
sonoro para produtos multimedia interactivos, como os videoxo-
gos. Alí descobre que a interactividade pode ocorrer en calquera 
momento, que o usuario pode moverse libremente e, mesmo, re-
gresar a un punto anterior, que os elementos interactivos apare-
cen e desaparecen de forma aleatoria e que a música debe poder 
cambiar sutilmente segundo o escenario onde se atope o usuario, 
o perigo da escena ou os obxectos e personaxes que aparezan. E 
atópase con que ten que falar con distintos tipos de perfís e que, 
se ten sorte, haberá un programador ou programadora que lle 
gustará moito o son e/ou a música e que será o seu maior punto 
de contacto, pero non a única persoa en opinar. 

Darase conta de que, aquilo que antes era unha animación úni-
ca, en tempo e forma, agora desagregarase nas súas partes. Desta 

forma, agora o personaxe poderá andar, correr, saltar, abaixar-
se, salpicar sobre auga, camiñar sobre terra, roca ou area, e cada 
unha destas accións conterá, en cada momento, un conxunto de 
efectos de son asociados, os cales variarán segundo o valor das 
variables asociadas á acción. 

A persoa responsable da composición e produción musical, á 
súa vez, xa non terá a liberdade de desenvolver grandes liñas me-
lódicas nin arranxos musicais que aproveiten o control temporal 
que ofrece o audiovisual lineal. Pola contra, deberá tamén des-
compoñer o seu traballo en relación cos distintos escenarios que o 
xogo conteña e as diferentes situacións que poden vivirse nel, con-
siderando que ditas situacións ocorrerán sen control temporal por 
parte do músico. Deberá descompoñer a música nas súas distintas 
áreas de instrumentación, creando as capas de contido, o que lle 
permitirá ofrecer ao motor do xogo a opción de mesturalas ou si-
lencialas, total ou parcialmente, segundo o que estea a ocorrer en 
cada instante. Isto coñécese como música procedural, e ofrece 
unha maior variedade no que respecta ao que o xogador escoita, 
reducindo desta maneira a fatiga por repetición. Esta aproxima-
ción á produción sonora implica a produción dun maior número 
de assets sonoros que termina traducíndose nun maior peso do 
xogo final, o que implica tamén o ter que contemplar o peso e a 
cantidade dos arquivos para entregar como un factor importante 
á hora de que o profesional do audio realice o seu traballo. 

O cambio de mecánica e filosofía de traballo é importante, e 
adoita sumarse ao feito de non contar con formación específica, 
o que implica que a transición entre un tipo de produción e ou-
tro adoita darse lentamente e da man da colaboración que pode 
recibir por parte de quen é responsable do deseño da experien-
cia de uso do videoxogo e da integración do audio no mesmo. 
Lamentablemente, hoxe en día estes perfís tampouco teñen moi-
ta formación respecto a como traballar o son e as implicacións 
da súa produción, o que adoita xerar fricción á hora de traballar. 

Un dos problemas máis habituais que acostuma darse é a in-
corporación do profesional de son ou música cando o desenvol-
vemento visual está moi avanzado. Non é raro que suceda que, 
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ao comezar a incorporar o audio no xogo, comécese a notar fallos 
nas animacións, de programación e, mesmo, de rendemento. A 
falta de formación nos departamentos de desenvolvemento de vi-
deoxogos adoita xerar fricción co departamento de son, dado que, 
por regra xeral, implicará a revisión e máis horas de traballo do 
equipo de desenvolvemento. Aínda que hai problemas que non se 
detectarán ata que os distintos elementos se atopen integrados, 
ou contar cos profesionais de deseño sonoro e musical en etapas 
de deseño ou preprodución evitaría moitos destes problemas. 

Tendo en conta todo o exposto, co obxectivo de facilitar a co-
laboración e entendemento entre o equipo de desenvolvemento 
de videoxogos e os profesionais do mundo do audio, preséntase 
un decálogo de preguntas que o profesional do audio debería de 
realizar ao equipo de desenvolvemento, ou ás que o equipo de 
desenvolvemento debería de ter resposta antes de se expor a 
contratar a un profesional de audio. Unha vez que se responde-
ron estas preguntas estarase en condicións de valorar economi-
camente o traballo. 

5. 10 PREGUNTAS CLAVE QUE DEBES FACER PARA NON MO-
RRER NO INTENTO

1.- Cando entramos en acción? 

O ideal é que o profesional do audio entre durante o proceso 
de creación. Pero o normal é que sexa incorporado ao final. O ha-
bitual é que, primeiro, se desenvolva todo ou gran parte do xogo, 
ou polo menos xa haxa algún nivel programado, e que tamén xa 
se definiran a maioría dos personaxes e das mecánicas. Como xa 
se dixo, a integración do audio adoita afectar, en maior ou me-
nor medida, a estas áreas de desenvolvemento xerando malestar 
naquelas persoas que deben refacer o seu traballo "por culpa do 
son". Canto máis tarde se faga a integración do audio máis se fan 
evidentes os fallos ou omisións preexistentes. 

Para tentar evitar este tipo de friccións e para poder compren-
der o tempo de desenvolvemento estimado para sacar adiante o 

xogo, como responsables de desenvolvemento do audio, é impor-
tante tentar integrarnos na produción canto antes. Dependendo 
da carga de traballo, non é factible producir todo o contido sono-
ro nun tempo demasiado limitado. O polo xeral, o normal é que 
canto máis tarde entres no proxecto, menos tempo terás para 
realizar o traballo porque as outras áreas de desenvolvemento 
comeranse o tempo dispoñible. 

2.- Quen nos vai contratar? 

Cantas persoas participan no proceso de decisión? Quen de-
cide o concepto sonoro a desenvolver? Son preguntas que debe-
mos facernos tanto á hora de pensar en buscar traballo como á 
hora de comezar a baixar a terra as características deste. 

É importante resaltar que, na produción de videoxogos indie, 
os equipos de traballo adoitan ter unha estrutura de decisión 
transversal na que todos opinan sobre o traballo dos demais, 
especialmente dos colaboradores externos, entre os que adoita 
estar os de son. Cantas máis persoas opinen sobre o traballo de 
son, máis risco existe de te atopar con que teñas que repetir o teu 
traballo, pois acostuma ser unha tarefa moi complexa o tentar 
contentar a todo o mundo, especialmente cando non existiu un 
traballo de procura de referencias de estilos que permitan unifi-
car un criterio artístico. Como regra xeral, é conveniente expor 
desde o inicio que o equipo de desenvolvemento debe seleccio-
nar a un grupo pequeno de persoas (non máis de tres é o ideal), 
que serán as encargadas de: primeiro, axudar a identificar as refe-
rencias que permitirán establecer o criterio artístico, e segundo, 
valorar o traballo de son unha vez realizado. 

3.- Con quen imos traballar de forma directa? 

Será co Project Manager? O responsable de deseño? O pro-
gramador/a? Cal vai ser a dinámica de traballo? 

Se o equipo de desenvolvemento contou co apartado de son 
durante a etapa do deseño e preprodución, seguramente o punto 
de contacto será alguén deste departamento. Tamén pode ser 
alguén responsable de produción. 
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Unha vez que a produción do videoxogo se iniciou, lograr co-

nectar co Project Manager é o camiño máis seguro para lograr 
ter unha visión xeral do proceso, aínda que esta figura ás veces 
impide que poidas falar co resto do equipo, ao converterse no 
único punto de contacto que che permiten ter co proxecto. A 
vantaxe de traballar só co Project Manager é que este ten unha 
visión global do xogo e pode darte toda a información e accesos 
ao material que necesitas para realizar o teu traballo. Tamén re-
úne todo o proceso de obtención de feedback, tanto á hora de 
establecer a listaxe de requirimentos de audio, como á hora de 
avaliar o audio implementado. Aínda así, o ideal é lograr que, 
unha vez que se estableceu o estilo de produción e pechada a lis-
taxe de necesidades, o Project Manager nos dea acceso á persoa 
que se encargará de integrar o audio no videoxogo. Desta xeito 
redúcense os tempos de correccións e mellórase o workflow de 
testeo.

Non hai que esquecer que é moi probable que, quen estea 
integrando o son ou a música, non conte con formación en audio 
e apenas teña unha base técnica acerca do que os diferentes mo-
tores de audio permiten facer á hora de incorporar os arquivos. 
Isto é especialmente importante en videoxogos con contornas 
tridimensionais.

É bastante usual atoparse con que non contan cun coñece-
mento de narrativa sonora e musical, nin tampouco con respecto 
á física do son, algo moi importante á hora de realizar as mesturas 
dentro do videoxogo. O traballo de integración de audio non se 
limita a lograr que un efecto de son soe en determinado momen-
to ou situación, senón que debe terse en conta como se integran 
todos os elementos sonoros entre si, xa que varios efectos de 
sons executándose á vez, ou con pequenos desfasamentos, po-
den xerar problemas de fase (que haxa efectos que desaparezan 
ou que se escoiten como robóticos, por exemplo) ou aumentos 
de volume indesexados que se traduzan nun son saturado (cando 
soa roto ou sucio). Estas situacións contrólanse empregando, con 
criterio, algunhas ferramentas que os motores de desenvolve-
mento de videoxogo incorporan. 

En canto ás dinámicas de traballo, é moi importante estable-
cer quen será a persoa a quen deberás entregar o teu traballo e 
os tempos de entrega e de obtención de feedback. 

Por último, se é a primeira vez que traballas cun equipo de 
desenvolvemento, expón un obxectivo de produción pequeno 
como primeiro paso que che permita confirmar que todos teñen 
as mesmas ideas sobre como debe de ser a produción sonora, 
tanto en relación con estilo de produción, como aos tempos de 
entregas. Isto é especialmente importante á hora de producir 
música. Non é necesario producir dous minutos de música para 
comprobar que o estilo é o indicado. Con producir 15 segundos 
ou 30 alcanza. Así non perderías o tempo se o estilo empregado 
non é o que realmente se está buscando.

4.- Cal é o estilo sonoro e/ou musical desexado?
(A importancia de pedir referencias sonoras para establecer 

conceptos) 

Á hora de deseñar a experiencia sonora ou musical dun vi-
deoxogo é moi importante contar con referencias claras do estilo 
de produción que se esperará de ti. É bastante habitual que se 
delegue a presentación de propostas ao deseñador de son ou ao 
compositor. Ao fin de contas, viron as túas mostras de traballos 
anteriores e decidiron contar contigo por iso. Con todo, o traballo 
de edición de audio, que inclúe a localización de referencias sono-
ras para guiar a nova produción, é conveniente que sexa realizado 
por parte do equipo de desenvolvemento do videoxogo. Isto é 
especialmente importante se se trata da primeira produción do 
equipo. Realizar este traballo require, primeiro, chegar a un con-
senso sobre o que se espera e, realizar o traballo de procura de 
referencias, facilita o diálogo, neste sentido, á vez que lles per-
mite comprender o traballo que hai detrás do acto de localizar 
referencias e definir un estilo.

Hai que lembrar que o equipo de desenvolvemento leva me-
ses, ás veces anos, traballando na conceptualización do seu vi-
deoxogo. Iso implica que, en maior ou menor medida, cada mem-
bro terá unha idea, máis ou menos clara, do resultado final que 
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espera alcanzar, incluído o audio. É de vital importancia lograr 
comprender esa visión e, en moitos casos, require guiarlles no 
proceso de localización das devanditas referencias, por exem-
plo, a través doutros xogos que lles gusten, vídeos de Youtube 
ou bandas sonoras de películas. Unha vez que che entregan as 
referencias, debes ter especial coidado en pescudar que é o que 
lles gusta de cada unha delas. É dicir, identificar que elemento é o 
que lles chama a atención. É a música?, a súa instrumentación ou 
o seu estilo?, é o ambiente sonoro?, é algún efecto en concreto?, 
a sensación xeral da mestura?

Lembra que o traballo dun bo deseñador de son ou dun com-
positor musical non é lucir o seu traballo nin facer o que máis lle 
gusta. É comprender as necesidades dun equipo que confiará en 
ti o proceso de dar vida sonora á súa criatura. E que se non funcio-
na a integración, entenderá que o fallo será só teu. Neste sentido, 
se ao presentarte as referencias tes unha visión completamente 
distinta do que se debería de facer e non estás disposto/a a ache-
garte aos seus requirimentos, é mellor que non realices o traballo 
antes de facelo seguindo os teus propios criterios coa esperanza 
de convencerlles. Outro erro moi común é aceptar traballar sen 
referencias e creando o contido só tendo en conta a túa visión e 
gustos. A posibilidade de que alguén che diga que non lle gusta 
o teu traballo, non porque sexa malo senón porque non é o que 
se imaxinaba, está servida nestes casos. Traballar a cegas adoita 
xerar rozamentos e malentendidos, do que ti sempre serás o res-
ponsable, chegando mesmo a crebarse a relación laboral, o que 
implica que o teu traballo non será utilizado e o teu tempo e o da 
produtora perderase. 

5.- Con que material de partida contarei para realizar o meu 
traballo? 

Listaxe de eventos? Vídeos de referencia? Acceso ao xogo?

Ademais da listaxe de referencias para a produción sonora, é 
importante identificar con que outros materiais de apoio conta-
remos. Contar con acceso directo ao videoxogo e o seu pipeline é 
o escenario ideal, xa que nos permite comprender os tempos de 

produción estimados e reais, así como identificar todos os ele-
mentos que o compoñerán.

Dito isto, poderás atoparte nun escenario no que a produto-
ra só che pasará unha listaxe de efectos ou tracks musicais que 
necesita sen te dar ningunha referencia visual do videoxogo, pa-
sando pola opción de contar con vídeos de referencia ou imaxes 
da arte, pero sen acceso ao videoxogo, ou mesmo, que che dean 
acceso ao videoxogo xa acabado para que ti te busques a vida 
identificando os elementos sonoros e propoñendo a composición 
da experiencia de audio. Outra opción é que che faciliten os es-
quemas que representan o deseño dos niveis e os tempos estima-
dos de xogabilidade en cada un deles.

Novamente, a túa capacidade de diálogo e de facer as pre-
guntas correctas será o que che permitirá obter máis recursos. 
De igual maneira que existe unha biblia de produción para arte, 
debemos de conseguir que se cre un documento mestre compar-
tido coas especificacións de audio que sexa a base para compartir 
información achega do traballo previsto, as datas de entrega, os 
requirimentos de melloras, recollida de feedback, etc. Traballar 
cun documento vivo en Google Drive, ou outro sistema do estilo, 
aforrarache moitas dores de cabeza, malentendidos e tempo.

Este documento debe incluír información concreta de cada 
evento e os seus efectos de son asociados, así como de niveis e 
distintas áreas interactivas que afecten á ambientación sonora 
e musical. A información mínima coa que debemos contar é: o 
nome do evento, a descrición deste e o efecto asociado. 

6.- Canto tempo terei para realizar o traballo?

Tendo en conta que, na maioría dos casos, o audio intégrase 
xa nas fases finais de desenvolvemento, debes ter seguranza de 
que poderás contar co tempo necesario para poder crear todo o 
material ao que te estás comprometendo. 

Hoxe en día, grazas á existencia de librerías musicais e de efec-
tos de son, así como de ferramentas que permiten crear fondos 
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musicais neutros con bastante rapidez e a baixo custo, existe a 
percepción de que a produción sonora e musical pódese realizar 
en pouco tempo.

Neste sentido, terás que lograr que o equipo de desenvolve-
mento comprenda que o traballo de produción sonora non só 
leva tempo pola produción en si mesma, senón polo traballo de 
post-produción e mestura que debe realizarse, unha vez os ele-
mentos comezan a integrase no xogo. Este punto é especialmente 
importante se a persoa que integra os arquivos de audio non ten 
coñecemento do uso de ferramentas de post-produción existen-
tes nos motores de desenvolvemento de videoxogos, nin criterio 
artístico para manexalas. 

Para paliar esta situación naceron os middlewares, permitindo 
que sexa o deseñador de son ou o compositor musical quen poida 
facerse cargo desta tarefa e liberando, á súa vez, ao programador 
para que poida dedicar o seu tempo a outras melloras do sistema. 
Como xa mencionamos, traballar con este tipo de ferramentas fa-
cilita a integración de son e música procedural, é dicir, deseñada 
por capas que poden ser activadas ou desactivadas ou tratadas 
de forma independente, para mellorar a experiencia do usuario e 
reducir a fatiga auditiva que implica o uso de loops, especialmen-
te na música.

7. Para que plataforma/medio? Que codificación empregar? 
Existe limitación de peso do soundbank?

Da mesma forma que non é o mesmo crear animacións ou 
arte para un videoxogo que se xogará nunha PlayStation que para 
un que se xogará nun móbil, á hora de producir contido sonoro 
deberase ter claro en que plataformas será explotado o contido.

Sempre traballaremos á máxima calidade que o noso hardwa-
re e software nos permita. Mais, se o videoxogo está previsto que 
sexa explotado en diferentes plataformas, é conveniente tamén 
contar coa identificación dos elementos que estarán presentes 
en cada unha delas. Por exemplo, é habitual que a versión para 
PlayStation conteña moitos máis efectos e tracks musicais que 

unha versión para móbil, dado as limitacións de peso que terá o 
executable final do videoxogo.

Ademais, o rendemento do videoxogo pode verse afectado 
por unha sobrecarga de elementos a reproducir, ou o tipo (es-
téreo/mono) e tipo de compresión destes. Neste sentido, é im-
prescindible pescudar se existe algunha limitación establecida en 
relación co peso final do soundbank a crear.

A codificación final dos arquivos para entregar tamén é im-
portante. O punto de partida sempre ha de ser a creación de 
arquivos en formato sen compresión (wav, aif) que logo serán 
convertidos segundo os requisitos de cada plataforma. Neste 
sentido, os middlewares tamén son ferramentas fantásticas de 
apoio, xa que permiten agrupar efectos por plataforma e, mes-
mo, dentro da mesma plataforma, indicar diferentes codifica-
cións para cada efecto ou grupo de efectos. Por exemplo, os 
efectos de pasos poden comprimirse máis e entregarse como ar-
quivos mono e así deixar espazo a que outros arquivos, como as 
músicas, teñan unha compresión menor e poidan ser entregadas 
en estéreo. Por regra xeral, a maior compresión maior é a perda 
de calidade.

O formato de entrega máis empregado é o ogg. Os arquivos 
en mp3 adoitan dar problemas na execución en loop, debido á 
estrutura do propio arquivo.

8.- Como se definen as necesidades de son e/ou música dun 
videoxogo? 

O traballo de definición conceptual para un produto interacti-
vo require dun cambio mental á hora de abordar a definición das 
necesidades de audio do videoxogo. 

Se no audiovisual lineal o traballo redúcese a entregar un úni-
co arquivo que inclúa todos os elementos sonoros (voces, am-
bientación sonora, fx de son e música), estes elementos poden 
chegar a ser construídos como un todo no caso dos videoxogos, 
pero se entrégan de forma independente.
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Poñamos o exemplo dun esqueleto que vai camiñando e porta 

unha arma e a pon ao ombreiro. Non é o mesmo que a arma sexa 
unha espada a que sexa unha lanza de madeira. De súpeto, ponse 
unha armadura. Cando vai camiñando soa diferente, pero o even-
to (esqueleto camiñando) é o mesmo. Logo, ese esqueleto pode 
camiñar, saltar, correr, arrastrarse e facelo en calquera momento. 
E pódeo facer sobre herba, grava miúda, auga, lama, etc.

Á hora de crear o son para todos estes escenarios, trabállase 
desde o deseño das súas partes compoñentes, contemplando que 
será, no momento da integración, onde o proceso de post-produ-
ción do audio realizarase. Por tanto, todos os arquivos de son que 
se entreguen terán que contar coa menor post-produción posible 
e soar o máis limpo que se poida. É dicir, é importante evitar que 
os arquivos conteñan reverbs, por exemplo.

Por iso, é imprescindible que quen integre os arquivos de au-
dio no videoxogo teña coñecementos sobre post-produción de 
audio, xa que para facer a mestura final de todos os elementos 
sonoros, non alcanza con asignar o efecto ao evento e controlar 
o volume en relación co lonxe ou preto que esteamos da fonte.

Tamén é importante lograr ter unha visión de conxunto sobre 
todos os elementos sonoros e musicais que poden ocorrer nun 
momento determinado á vez, non só polo efecto de saturación 
que pode chegar a darse, senón porque poderían afectar ao ren-
demento do xogo.

Novamente, o uso dun middleware permite ao deseñador de 
son ou compositor musical poder controlar o resultado da inte-
gración dos elementos e desenvolver o traballo de post-produ-
ción necesario para que o videoxogo teña un acabado profesional. 

9.- Deseñar o son… E integralo?

Hoxe en día, un dos grandes desafíos que existen, á hora de 
producir un videoxogo, é que a formación dos distintos profesio-
nais, que estarán presentes durante o proceso de creación e in-
tegración do audio, non inclúe información relativa aos anteditos 

procesos. Pola súa banda, o deseñador de son ou o compositor 
musical recibe formación técnica sobre tratamento do audio, ou 
conceptual relativa ao estilo, pero non ten coñecementos de pro-
gramación. Falta, por tanto, a existencia dunha figura que teña 
coñecementos sobre todos estes procesos en conxunto.

Mentres os diferentes cursos de formación de produción de 
videoxogos sigan sen cubrir as necesidades de formación neste 
eido para deseñadores e programadores, a resposta pasa por-
que o deseñador de son sexa quen incorpore estas habilidades. 
Actualmente, ter este tipo de coñecementos técnicos é unha 
gran vantaxe á hora de buscar formar parte de producións, es-
pecialmente se controlas o proceso de integración empregando 
middlewares.

10.- Canto podo cobrar polo meu traballo?

Xa sabemos quen nos contrata; con quen imos traballar; te-
mos claro o estilo, grazas ás referencias que nos deron; que é o 
que esperan do noso traballo; o tempo que imos ter para facelo e 
fixémonos unha idea, a grandes liñas, da cantidade de efectos de 
son e tracks musicais que se necesitan.

E entramos no complicado terreo de precisar canto imos 
cobrar.

En moitos casos, especialmente para quen está empezando, a 
resposta é que traballarás para aprender e non obterás máis que 
o recoñecemento do equipo ao que axudaches a sacar adiante o 
seu videoxogo. Nestes casos, o recomendable é lograr que, ade-
mais do agradecemento, recoñézaseche como parte do equipo e, 
por tanto, contar cunha porcentaxe dos posibles beneficios que o 
videoxogo poida xerar. Tamén é recomendable manter o control 
sobre os arquivos sonoros creados, especialmente os tracks mu-
sicais, que poden ser obxecto de retribución a través da venda di-
recta como produto independente. Por exemplo, a banda sonora.

En canto a modelos de retribución existen dúas grandes op-
cións de cálculo:



70

M
ad

el
ón

 L
án

ch
ez

 P
ér

ez
  ·

  D
es

eñ
o 

de
 so

n 
pa

ra
 v

id
eo

xo
go

s:
 re

to
s &

 o
po

rt
un

id
ad

es
1. Determinar as horas que entendes te vai levar facer o tra-

ballo, e presentar un orzamento baseado en horas ou xornadas.
2. Determinar un prezo por asset entregado (ex.: por efecto 

de son, por minuto de música creada, etc.).

Se te decides pola primeira opción, debes de ter moito coi-
dado en aclarar que o orzamento presentado fai referencia ao 
traballo identificado no documento acordado: "x" cantidade de 
efectos de son e "x" minutos de música. Se só fas o cálculo do 
tempo que estimas que empregarás e non o asocias a un contido 
concreto, atoparaste con que o traballo irá variando sen que poi-
das cambiar o orzamento vinculante que presentaches. 

Podes incluír variacións no prezo que ofrezas por hora de tra-
ballo dependendo do tipo de produción que realices e os tempos 
que teñas para facelo. Procura ter unha tarifa base para a hora 
de produción de son e outra para a produción de música. Lembra 
que a música que se integra dentro dun videoxogo non che xerará 
royalties por dereitos de comunicación pública nin distribución, 
a menos que poidas ofrecela como produto independente do vi-
deoxogo. A túa base de cálculo debe de ter en conta non só o 
tempo que lle dedicarás, senón os recursos materiais que tes que 
empregar para poder ofrecer a produción requirida e os custos 
relacionados a impostos que terás que cubrir se traballas como 
autónomo e emites facturas. Ten en conta que se non consegues 
facturar polo menos 25€ + IVE/IVE por hora real traballada, o re-
sultado final fará que che compense máis traballar baixo contrato 
nunha empresa, que traballar de forma autónoma.

Se te decides pola segunda opción, debes lembrar que o prezo 
por asset de audio (sexa un efecto de son, un track ambiental ou 
musical) non se calcula sobre o tempo que tardas en producir ese 
asset, senón que, ademais, contén todo o tempo de preprodución 
(análise de referencias) máis o tempo de testeo da integración do 
audio e, tamén, as posibles revisións que che poidan chegar a so-
licitar. Neste sentido, tamén é importante limitar a cantidade de 
assets que che poden pedir refacer sen aumentar o orzamento. 
Por exemplo, indicar que poden pedirche unha revisión (volver 
producir) un máximo do 20% do traballo entregado e, todo tra-

ballo que supere esta porcentaxe, entenderase como novo asset 
e cobrarase como tal.

En canto ás tarifas para aplicar, cada profesional aplica as que 
entende oportuno. Hai uns anos distintos profesionais america-
nos escribiron libros sobre o negocio do videoxogo e suxeriron 
ter, como punto de partida para a negociación, as seguintes ta-
rifas: 10 dólares por efecto de son e 10 dólares por segundo de 
música producida.

É importante recalcar que, en Estados Unidos, os dereitos de 
autor protéxense de forma diferente a Europa. Alí o autor pode 
ceder todos os dereitos que ten sobre a obra, incluído o dereito 
para ser recoñecido como o autor da obra. Por tanto, o produtor 
americano buscará ter total control sobre o audio entregado, in-
cluída a música, e estas tarifas fan referencia a ese escenario de 
negociación, no que cobras unha única vez polo teu traballo e non 
podes facer nada máis con el. Tamén hai que ter en conta que, á 
hora de producir efectos de son, moitos serán efectos transito-
rios, como unha pisada, da que entregaremos varias versións do 
mesmo efecto para poder ser utilizado en modo random, pero 
outros efectos de son asociados a animacións serán máis com-
plexos de producir e alí pódese orzar a un prezo máis alto, por 
exemplo 16 dólares. Ou se é un efecto musical, etc.

Se ademais te fas responsable do proceso de integración e 
mestura dentro do xogo, debes orzar este traballo aparte. Podes 
facelo por hora ou por xornada de traballo.

Unha vez que presentas o teu orzamento, se a empresa so-
licita unha redución das tarifas, terás que deixar claro que esta 
redución irá da man da adquisición de menores dereitos de uso 
sobre o contido ou o que é o mesmo, de licenzas de uso máis 
restritivas. Por exemplo, pasar de ter exclusividade e total control 
sobre o uso do contido creado, a que poidas ter a opción de in-
cluílo dentro de librerías despois dun tempo estipulado, para que 
outros produtores poidan usalo e pagarche polo seu uso. Tamén 
se negocia a exclusividade no uso do material en terceiros produ-
tos. Imaxinemos que o videoxogo é un éxito e unha produtora de 
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televisión ou de cinema queren crear unha película. A negocia-
ción sobre o uso do teu material musical poderá recaer na produ-
tora do videoxogo (se lle deches todos os dereitos de explotación 
da túa obra) ou sobre ti. Tamén se pode limitar a plataformas de 
explotación, se, por exemplo, o xogo lánzase para a plataforma 
de PlayStation, pero logo quérese crear unha versión online ou 
mobile. Isto pode requirir de novas licenzas se, ao realizar o tra-
ballo, a produtora non quixo abonar o custo de adquirir todos os 
dereitos de uso e explotación. É unha maneira elegante de re-
ducir o orzamento, apostando por posibles ganancias futuras se 
o xogo funciona ben e a produtora exponse ampliar os dereitos 
adquiridos para, por exemplo, poder explotar o contido noutras 
plataformas.

LEMBRA: calquera acordo ao que chegues debe de quedar 
por escrito en forma de contrato.

MÁIS INFORMACIÓN: 

El libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2018:
http://www.dev.org.es/images/stories/docs/Libro%20

Blanco%20DEV%202018.pdf 

Informe da Asociación Española de Videojuegos 2018:
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2019/05/

AEVI_Anuario_2018.pdf

Web oficial WWISE: 
https://www.audiokinetic.com/products/wwise

Web oficial FMOD: 
https://www.fmod.com

http://www.dev.org.es/images/stories/docs/Libro%20Blanco%20DEV%202018.pdf
http://www.dev.org.es/images/stories/docs/Libro%20Blanco%20DEV%202018.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2019/05/AEVI_Anuario_2018.pdf
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2019/05/AEVI_Anuario_2018.pdf
https://www.audiokinetic.com/products/wwise
https://www.fmod.com


U
ni

da
de

s D
id

ác
tic

as





74

U
ni

da
de

 D
id

ác
tic

a 
1 

Fi
na

nc
ia

m
en

to
 d

e 
vi

de
ox

og
os

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Material para a Formación Profesional inicial
Familia profesional IMS Imaxe e Son



75

1. FICHA TÉCNICA

Contexto da actividade
Unidade didáctica Duración Sesións 60´ Actividades

Financiamento de 
videoxogos.

15 6 A01. Impartición dos contidos teóricos.

2 A01. Acordo entre colaboradores, pacto entre socios.

4 A02. Fases de desenvolvemento e financiamento.

3 A03. Fontes de financiamento.

Título da actividade
Título Descripción Duración

Financiamento de videoxogos. Fases e fontes de financiamento para o desenvolvemento dun proxecto empresarial de videoxogos. 15

Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade
Obxectivos específicos Actividade Descrición básica Duración

O1 Identificar as necesidades a considerar nos acordos con primeiros socios e 
primeiros empregados en relación co financiamento do proxecto.

Financiamento de 
videoxogos.

Aspectos do desenvolvemento dun 
proxecto dende a semente ata o 
desenvolmento empresarial e os 
diferentes aspectos relacionados co 
financiamento en cada fase.

15

O2 Identificar as fases de desenvolvemento e as fontes de financiamento en 
cada fase.

O3 Identificar as principais vías de financiamento dun videoxogo.

Criterios de avaliación
• Identificáronse as repercusións que poden ter no futuro empresarial os acordos realizados entre os socios financeiros participantes no desenvolvemen-
to do produto (videoxogo).

• Identificáronse as fases de desenvolvemento dun proxecto e as fontes de financiamento xenéricas en cada fase.

• Estimáronse as fontes de financiamento concretas, a posibilidade segundo os requisitos de acceder a elas e as cantidades máximas que poden obterse 
de cada fonte.

Contidos
• Modalidades de acordos para formalizar a relación entre un grupo de persoas que decide desenvolver un proxecto empresarial.

• Fases de desenvolvemento dun proxecto de videoxogos e relación coas fontes de financiamento en cada fase.

• Fontes de financiamento; condicións e requisitos de acceso.

Unidade Didáctica 1   ·   Financiam
ento de videoxogos
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Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se 
valora

Duración 
(sesións)Actividade 

(título e descri-
ción)

Profesorado 
(en termos de tarefas)

Alumnado 
(tarefas)

Resultados  
ou produtos Recursos

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación
Finaciamento 
de videoxo-
gos.
• O alumno 

analizará os 
principais 
aspectos a 
considerar 
no des-
envolve-
mento dun 
videoxogo 
en canto 
a financia-
mento. 

• Explicación das 
principais cláusu-
las que debería 
recoller un acordo 
entre persoas que 
se xuntan para 
realizar un proxecto 
(concretamente o 
desenvolvemento 
de un videoxogo).

• Análise das dife-
rentes fases de 
desenvolvemento 
da empresa e das 
principais fontes de 
financiamento de 
cada fase.

• Análise das fontes 
de financiamento 
concretas, requisi-
tos e condicións de 
acceso.

• O alumno toma notas e par-
ticipa activamente do debate 
desenvolvido na aula a partir 
das explicacións dadas polo 
docente.

• Apuntamentos. • Apuntamentos do 
profesor, ordena-
dor, proxector e 
pantalla.

• Modelos de acor-
dos.

6

• Acordos. Os alumnos, en gru-
pos de tres persoas, realizarán 
na aula acordos que rexerán a 
relación cos primeiros finan-
ceiros e cos primeiros empre-
gados. Exposición e debate na 
aula.

• Acordos. • Ordenadores e 
acceso a Internet.

• Modelos de acor-
dos.

• LC.1 – Lista de co-
texo sobre os acor-
dos de colabora-
ción elaborados 
tendo en conta as 
diferentes cláusu-
las segundo a fase 
de desenvolvemen-
to e o tipo de fi-
nanceiros.

2

• Fases e financiamento – Aná-
lise na aula das fases de des-
envolvemento e das fontes de 
financiamento en cada unha 
delas.

• Gráfica relacio-
nando as dife-
rentes fases e as 
posibles fontes de 
financiamento en 
cada unha delas.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• LC. 2 – Lista de co-
texo sobre as fases 
de desenvolvemen-
to do proxecto en 
relación coas dife-
rentes fontes de 
financiamento en 
cada fase e o seu 
orzamento apro-
ximado segundo 
as necesidades de 
cada unha delas.

4

• Fontes de financiamento – Os 
alumnos, en grupos de tres, 
buscarán información sobre 
as fontes de financiamento 
concretas, condiciones de 
acceso ás diferentes formas 
de financiamento ou axudas e 
cantidades que poden obterse 
de cada fonte. Exposición e 
debate na aula.

• Informe sobre as 
fontes de finan-
ciamento.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• LC. 3 – Lista de 
cotexo sobre as 
fontes de financia-
mento concretas, 
condicións de 
acceso ás mesmas 
e cantidades que 
poden obterse de 
cada fonte e a súa 
compatibilidade ou 
incompatibilidade.

3
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Unidade Didáctica 1   ·   Financiam
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2. FINANCIAMENTO DE VIDEOXOGOS

2.1. INTRODUCIÓN

Nesta unidade didáctica imos analizar os aspectos que debe-
mos considerar en canto ó financiamento cando realizamos un 
proxecto de videoxogos.

Os obxectivos específicos sobre os que traballaremos son:

• Identificar as necesidades a considerar nos acordos con pri-
meiros socios e primeiros empregados en relación co financia-
mento do proxecto.

• Identificar as fases de desenvolvemento e as fontes de finan-
ciamento en cada fase. 

• Identificar as principais vías de financiamento dun videoxogo.

2.2. ACTIVIDADE

2.2.1. Acordos con primeiros financeiros e primeiros empregados
Os nosos primeiros financeiros, nas primeiras fases, non son 

grupos profesionais, nin teñen que coñecer a fondo a nosa activi-
dade, prestan axuda económica para que o proxecto saia adiante. 
Temos que deixar constancia escrita mediante acordos acerca de 
como van a participar dos beneficios no seu caso e de como van 
saír da sociedade cando crezamos e queiramos vender a súa par-
te. Tamén, para crecer, precisamos de empregados: captar talento 
sen que supoña un desembolso que poida desequilibrar ou inclu-
so poñer en perigo a nosa empresa. Para iso podemos ofrecer-
lles algo a cambio (stock options). Tamén é moi importante deixar 
constancia das condicións en caso de saída (isto ten moita rela-
ción coa unidade de propiedade intelectual).

Todos eses aspectos ten que estar recollidos en acordos que 
evitarán problemas futuros. 

2.2.2. Fases e financiamento.
Segundo o desenvolvemento dende a primeira agrupación 

para levar a cabo un proxecto a constituír unha empresa, que é o 
que nos vai dar valor para que determinados investidores podan 
ter a vontade de participar nela. Segundo as palabras de Gilberto 
Sánchez: "Ninguén vai investir nalgo que non teña estrutura inves-
tible": os grandes investidores van investir na túa empresa, non no 
teu videoxogo.

Neste proceso percorreríamos unha fases que, de modo xeral, 
poderíamos determinar como: Inicio – Semente – Crecemento – 
Expansión. Identificaremos as fontes de financiamento posibles 
en cada fase.

• Inicio: fundadores, FFF (Family, Friends and Fools), axudas 
locais, Enisa, Industrias culturais.

• Semente: business angels, crowfunding, aceleradoras, VC 
semilla, Neotec, I+D+i.

• Crecemento: family office, Enisa, Editor, VC serie A, Innvier-
te.

• Expansión: fondos privados, VC private, equity. banca, gran-
des publishers. 

2.2.3. Fontes de financiamento. 
Xa vimos os tipos de fontes de financiamento as que podemos 

recorrer en cada fase do noso proxecto. Agora estudaremos cada 
unha delas. Entendido o proceso de como se chega a cubrir todos 
os chanzos do que é a cadea de financiamento, ver cales son as 
entidades que están máis representadas no proceso e estudar as 
posibilidades de acceso a estas fontes e o tipo e contía de axudas 
que prestan.
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2.3. TAREFAS

Tarefa 1. Acordos. Analizaremos as principais cláusulas a ter en 
conta nun acordo escrito entre os fundadores e primeiros investi-
dores e fundadores e primeiros empregados.

Tarefa 2. Fases e fontes de financiamento. Gráfico relacionan-
do cada fase coas posibles fontes de financiamento correspon-
dentes.

Tarefa 3. Fontes de financiamento. Buscar información sobre 
fontes de financiamento concretas, condicións para acceder a 
elas, cantidades que podemos obter, compatibilidade ou incom-
patibilidade das diferentes fontes.

2.3.1. Tarefa 1. Acordos

Enunciado 
· Dividimos a clase en grupos de tres alumnos.
· Analizar as principais cláusulas que deberían conter os acor-

dos entre fundadores e primeiros financeiros e fundadores e pri-
meiros empregados.

· Exposición do traballo realizado e debate na aula.

Solución
· Regular as responsabilidades de cada membro do equipo. 

Obrigas e dereitos de cada membro do equipo.
· Regular a organización e funcionamento da sociedade, esta-

blecendo o marco de toma de decisións para o desenvolvemento 
do proxecto e do negocio (por exemplo, composición do órgano 
de administración, pacto de disolución da sociedade, pacto sobre 
a toma de decisións e o quórum, etc.).

· Regular os dereitos de propiedade intelectual, determinar o 
autor o autores de cada parte do proxecto.

· Regular a participación de cada membro do equipo nos ingre-
sos segundo as súas funcións no proxecto.

· Regular ou pactar o que sucede no caso de que alguén aban-
done o proxecto antes da súa finalización.

· Regular ou pactar se existe algún compromiso de permanen-
cia, e no caso de que así sexa plasmar por escrito as bases da súa 
regulación (tempo de permanencia, que sucede en caso de rom-
per este pacto, etc.).

· Cláusula de confidencialidade.
· Cláusulas para a resolución de conflitos.

2.3.2. Tarefa 2. Fases e fontes de financiamento

Enunciado 
· Análise na aula das fases de creación do proxecto/empresa, 

as necesidades que xorden en cada fase, as posibles fontes de fi-
nanciamento en cada fase e o orzamento xeral en cada fase.

Solución
· En termos de resultado, o obtido será unha representación 

gráfica na que se relacionen as fases e fontes de financiamento 
citadas. 

2.3.3. Tarefa 3. Fontes de financiamento

Enunciado 
·Os alumnos, en grupos de tres, buscarán información sobre 

fontes de financiamento concretas, as condicións de acceso ás 
mesmas, as cantidades que poden obterse, e a compatibilidade 
ou incompatibilidade entre elas.

Solución
·En termos de resultado, o obtido será un informe coa infor-

mación extraída dos recursos de cada fonte (nomeadamente a 
páxina web).
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3. MATERIALES

3.1. DOCUMENTOS DE APOIO OU REFERENCIA

Artigos

Sánchez, Gilberto, "Actores y guión para lograr la financiación 
de un estudio de videojuegos" de las Xornadas de produción de 
videoxogos do CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 e 8 de 
novembro de 2019.

Informes

DEV, Las 3D de la financiación de videoxogos, http://qww.
dev.org.es/es/publicaciones/las-3d-de-la-financiacion-de-
videojuegos, 7 de diciembre de 2019.

DEV, Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018, 
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018, 7 
de decembro de 2019.

Webs

Asociación Española de Videojuegos (AEVI), http://www.aevi.
org.es/, 7 de decembro, 2019.

Ayudas del programa NEOTEC, http://cdti.es/index.asp?MP= 
100&MS=818&MN=2 , 7 de decembro, 2019.

Desarrollo Español de Videojuegos (DEV), http://www.dev.org.
es/, 7 de decembro, 2019.

Directorio de los business angel de InnoBaN, https://www.
business-angel.es/directorio.html, 7 de decembro, 2019.

Enisa, https://enisa.es, 7 de decembro, 2019.

Industrias culturales y mecenazgo, http://www.
culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.
html, 7 de decembro, 2019.

 
InnoBAN de A Coruña, https://www.businessangelsinnoban.

es/innoban-coruna.html, 7 de decembro, 2019.

InnoBAN de Vigo, https://www.businessangelsinnoban.es/
inno ban-vigo.html, 7 de decembro, 2019.

Programa Innvierte, http://cdti.es/index.
asp?MP=100&MS=819 &MN=2&r=1536*864 , 7 de decembro, 
2019.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

Apuntamentos (o profesor entregará parte dos apuntamentos 
aos alumnos).

Ordenadores con conexión a Internet.

LibreOffice.

Pantalla e proxector.

http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/las-3d-de-la-financiacion-de-videojuegos
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/las-3d-de-la-financiacion-de-videojuegos
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/las-3d-de-la-financiacion-de-videojuegos
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018
http://www.aevi.org.es
http://www.aevi.org.es
http://cdti.es/index.asp?MP= 100&MS=818&MN=2
http://cdti.es/index.asp?MP= 100&MS=818&MN=2
http://www.dev.org.es
http://www.dev.org.es
https://www.business-angel.es/directorio.html
https://www.business-angel.es/directorio.html
https://enisa.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html
https://www.businessangelsinnoban.es/innoban-coruna.html
https://www.businessangelsinnoban.es/innoban-coruna.html
https://www.businessangelsinnoban.es/inno ban-vigo.html
https://www.businessangelsinnoban.es/inno ban-vigo.html
http://cdti.es/index.asp?MP=100&MS=819 &MN=2&r=1536*864
http://cdti.es/index.asp?MP=100&MS=819 &MN=2&r=1536*864
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LC3. Fontes de financiamento Valor

Indicadores Sí Non

O alumno busca e obtén información pertinente nas fontes 
orixinais.

O alumno identifica as condicións de acceso a cada fonte de 
financiamento.

O alumno estuda a compatibilidade ou non compatibilidade 
entre as diferentes fontes de financiamento.

O alumno recolle a información sobre as cantidades que 
poden obterse segundo as características de cada fonte de 
financiamento. 

Resultado

4. AVALIACIÓN

Evidencia de aprendizaxe Instrumento de avaliación

• Listas de cotexo sobre o financia-
mento dun proxecto empresarial 
de videoxogos.

LC1 Acordos.

LC2. Fases e financiamento.

LC3. Fontes de financiamento.

4.1. LISTAS DE COTEXO

LC. 1 Acordos Valor

Indicadores Sí Non

O alumno identifica a necesidade de establecer acordos 
escritos.

O alumno identifica as cláusulas necesarias para rexer a re-
lación con primeiros investidores e primeiros empregados 
sobre participación en beneficios e saída da empresa.

O alumno redacta correctamente as cláusulas.

Resultado

LC2. Fases y financiamento Valor

Indicadores Sí Non

O alumno identifica e sitúa na súa orde as fases do 
proxecto.

O alumno asocia os modos de financiamento con cada 
fase.

O alumno asigna un orzamento xeral a cada fase e fonte de 
financiamento.

Resultado
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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Material para a Formación Profesional inicial
Familia profesional IMS Imaxe e Son
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1. FICHA TÉCNICA

Contexto da actividade
Unidade didáctica Duración Sesións 60´ Actividades

Aspectos xurídicos fun-
damentais do desenvol-
vemento dos videoxo-
gos.

15 8 A01. Exposición dos contidos teóricos.

2 A01. Acordo entre colaboradores, pacto entre socios.

2 A02. Os dereitos de autor.

3 A03. Aspectos xurídicos na explotación do produto e as principais vías de negociación.

Título da actividade
Título Descripción Duración

Aspectos xurídicos fundamentais do desenvolve-
mento dos videoxogos 

Aspectos xurídicos (dereitos de autor e negociacións para a explotación do produto)       
a considerar cando desenvolvemos un proxecto de videoxogo. 

15

Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade
Obxectivos específicos Actividade Descrición básica Duración

O1 Identificar os aspectos xurídicos a considerar cando un grupo de persoas se 
unen para levar a cabo un proxecto, o desenvolvemento dun videoxogo.

Aspectos xurí-
dicos do desen-
volvemento dos 
videoxogos.

Aspectos xurídicos (dereitos de autor 
e negociacións para a explotación do 
produto) a considerar cando desen-
volvemos un proxecto de videoxogo.

15

O2 Identificar os dereitos de autor que deben ser protexidos no desenvolve-
mento e explotación comercial dun videoxogo.

O3 Identificar as principais vías de explotación comercial dun produto 
(videoxogo) e as cláusulas principais que deben recoller os acordos coas 
empresas que se encargarán desta explotación.

Criterios de avaliación
• Estirmáronse as repercusións que pode ter no futuro empresarial os acordos realizados entre os participantes no desenvolvemento do produto 
(videoxogo).

• Identificáronse os dereitos de autor e de marca que deben considerarse para a explotación legal do produto e para unha contratación de servicios de 
explotación comecial xusta para os creadores.

• Formalizáronse os documentos e os trámites administrativos necesarios para a explotación comercial do produto tendo en conta ás diferentes partes 
contratantes.

Contidos
• Modalidades de acordos para formalizar a relación entre un grupo de persoas que decide desenvolver un proxecto sen formar empresa. Protección do 
traballo de cada participante e do equipo.

• Dereitos de autor emanados do produto videoxogo e dos seus derivados.

• Acordos e contratos de explotación en diferentes vías de comercialización, cláusulas principais a considerar.

Unidade Didáctica 2   ·   Aspectos xurídicos fundam
entais do desenvolvem

ento dos videoxogos
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Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos de avaliación 

Que e para que Como Con que Como e con que se 
valora

Duración 
(sesións)Actividade 

(título e descri-
ción)

Profesorado 
(en termos de tarefas)

Alumnado 
(tarefas)

Resultados  
ou produtos Recursos

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación
Aspectos 
xurídicos 
fundamentais 
do desenvol-
vemento dos 
videoxogos.
• O alumno 

analizará os 
principais 
aspectos 
xurídicos a 
considerar 
no desen-
volvemento 
dun vi-
deoxogo. 

• Explicación das 
principais cláusu-
las que debería 
recoller un acordo 
entre persoas que 
se xuntan para 
realizar un proxecto 
(concretamente o 
desenvolvemento 
de un videoxogo).

• Análise dos dereitos 
de autor da obra 
e da propiedade 
industrial.

• Explicación dos 
principais aspectos 
a ter en conta para 
a explotación dun 
videoxogo: a pro-
tección de datos e 
a formulación dun 
contrato con dife-
rentes empresas 
para a publicación e 
explotación comer-
cial do produto e 
dos seus derivados.

• O alumno toma notas e par-
ticipa activamente do debate 
desenvolvido na aula a partir 
das explicacións dadas polo 
docente.

• Apuntamentos. • Apuntamentos do 
profesor, ordena-
dor, proxector e 
pantalla.

• Modelos de contra-
tos.

• A LPI.

8

• Pacto parasocial. Os alumnos, 
en grupos de tres persoas, 
realizarár na aula un acordo de 
colaboración que recollerá as 
principais cláusulas que rexirán 
a colaboración entre un grupo 
de estudantes que se unen 
para realizar un videoxogo. 
Exposición e debate na aula.

• Acordo de cola-
boración para o 
desenvolvemento 
de un videoxogo.

• Ordenadores e 
acceso a internet.

• Modelos de contra-
tos.

• TO.1 – Táboa 
de indicadores 
sobre o acordo 
de colaboración 
elaborado tendo 
en conta as dife-
rentes cláusulas 
segundo o tipo de 
proxecto realiza-
do.

2

• LPI – Análise na aula dos 
principais artículos da Lei de 
Propiedade Intelectual aplica-
blés á creación de videoxogos. 
Exposición e debate na aula.

• Informe sobre 
os principais 
artigos da LPI que 
poden regular os 
dereitos de autor 
da creación de 
videoxogos.

• Ordenadores e 
acceso a internet.

• PE.1 – Cuestio-
nario sobre a 
protección dos 
dereitos de autor 
nos videoxogos.

2

• Explotación comercial do 
produto. Regulamento xurí-
dico – Os alumnos, en grupos 
de tres, buscarán inforamción 
sobre o regulamento xurídico a 
considerar nun plan de comer-
cialización da obra e analizarán 
as principais vías de comer-
cialización e os aspectos a ter 
en conta á hora de realizar a 
negociación cunha empresa 
para a explotación comercial 
do produto. Exposición e deba-
te na aula.

• Informe sobre 
o ordenamento 
xurídico que regu-
lar a explotación 
comercial dun 
videoxogo.

• Ordenadores e 
acceso a internet.

• TO.2 – Táboa de 
indicadores sobre 
o plan de comer-
cialización dun 
videoxogo con-
siderando o tipo 
de produto e as 
posibilidades de 
comercialización 
do produto e os 
seus derivados, 
de ser o caso. 

3
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Unidade Didáctica 2   ·   Aspectos xurídicos fundam
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ento dos videoxogos
2. ASPECTOS XURÍDICOS FUNDAMENTAIS DO DES-
ENVOLVEMENTO DOS VIDEOXOGOS 

2.1. INTRODUCIÓN

Nesta unidade didáctica imos analizar os diferentes aspectos 
xurídicos que debemos considerar cando realizamos un proxecto, 
concretamente un videoxogo.

Os obxectivos específicos sobre os que traballaremos son:

• Identificar as principais cláusulas das que debe constar un 
acordo de colaboración enter un grupo de persoas que se une 
para desenvolver un proxecto de videoxogo, sen necesidade de 
que constitúan unha empresa.

• Identificar os principais dereitos de autor e a súa protección 
emanados da obra, do videoxogo, e recoñecidos na lexislación es-
pañola e internacional, e os dereitos emanados da lei de propie-
dade industrial.

• Identificar as principais cláusulas e aspectos a considerar 
na explotación comercial do produto e dos posibles derivados. 
Consideración de aspectos xurídicos como a protección de datos.

• Formalizar acordos de colaboración para o desenvolvemen-
to do produto e para a súa comercialización.

2.2. ACTIVIDADE

A industria do videoxogo está en auxe, situándose como a pri-
meira opción de ocio audiovisual e interactivo en España, pese a 
que a piratería segue constituíndo un grave problema no sector. 
Esta tendencia positiva iniciouse no 2014 e continúa na actua-
lidade. Destacan o número de videoconsolas e videoxogos ven-
didos, e a estas cifras se lle suma a venda de accesorios e xogos 
híbridos. No 2018 tamén se incrementou o consumo online de 
videoxogos.

Pero pese a isto o tecido industrial español está formado por 
pequenas e medianas empresas. Segundo o libro branco do des-
envolvemento español do videoxogo do 2018 o 88% das empre-
sas facturan menos de dous millóns de euros, e o 74% ten me-
nos de dez persoas empregadas, e estas empresas suman o 8% 
de facturación e o 7% do emprego, correspondendo o resto ás 
grandes empresas. O 92% do capital social das empresas procede 
dos socios. Isto nos leva a analizar a importancia dos videoxogos 
independentes (indie games) dentro do panorama da industria es-
pañola, mundo que debe ser coñecido polos estudantes do medio 
xa que é unha boa alternativa de despegue no seu ámbito profe-
sional.

Pero cando un grupo de persoas se reúne para realizar un 
proxecto común, non só poden basear esta relación "laboral" na 
amizade, esta relación debe estar reflectida nun acordo onde se 
recollan as cláusulas que determinan a súa relación. Só isto pode 
evitar graves problemas e que o traballo realizado remate nun 
caixón.

Para desenvolver un proxecto é esencial respectar o marco xu-
rídico, ter en conta os aspectos legais que regulan (con dereitos e 
obrigas) as nosas relacións laborais e a autoría dos proxectos, as 
bases que permitirán a explotación comercial do produto e que 
regularán as relacións entres os diferentes participantes. E é este 
marco xurídico o que se vai analizar nesta unidade didáctica.

2.2.1. Formación do equipo de desenvolvemento dun video-
xogo

Un grupo de persoas únese para desenvolver un videoxogo, 
pero de quen é a idea? Seguindo as palabras de Xosé Manuel Rey 
Piñeiro (Xornadas sobre produción de videoxogos 2019 celebra-
das no CIFP Imaxe e Son) "cando se inicia ou se empeza a idear 
ou conceptualizar un xogo, o primeiro que aparece é alguén que 
quere quedar coa idea ou alguén que di que a idea é súa. (...) e se 
non é alguén que está só na súa casa e que desenvolve el só sen 
ningún tipo de actividade social durante anos un xogo, empezan 
os problemas". Sexamos ou non empresa, hai que comezar a do-
cumentar o traballo e a relación laboral desde o primeiro momen-
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to se queremos evitar problemas que incluso poidan acabar co 
proxecto metido nun caixón. De quen é a propiedade intelectual 
do produto? Que sucede se antes de rematar o desenvolvemen-
to do proxecto algún dos participantes marcha? Que aporta cada 
membro do equipo e que recibirá a cambio cando se obteñan 
ingresos? Qué sucede se alguén quere comprar o proxecto? Hai 
algún compromiso de permanencia por parte dos membros do 
equipo?

Todas estas preguntas e outras moitas deben ser respondidas 
nun acordo laboral entre os membros do equipo, e este docu-
mento evitará problemas futuros. Dá igual que este equipo re-
mate constituíndo ou non unha empresa, en calquera caso debe 
realizarse este acordo por escrito para evitar problemas futuros, 
seguindo o consello de Xosé Manuel Rey, deben realizar un pacto 
de socios ben documentado, un pacto parasocial.

2.2.2. Os dereitos de autor. A propiedade industrial e as licencias 
de marcas

As ideas non se poden protexer pero sí o xeito de expresalas 
ou representalas. Por tanto cando estamos desenvolvendo un 
proxecto podemos protexer o documento de desenvolvemento, 
a biblia, o código fonte, os personaxes, o documento de deseño 
de niveis...

Pola súa natureza xurídica os videoxogos son obras multime-
dia. Algúns dos seus elementos poden ser considerados progra-
mas de ordenador, pero non són o único constituínte. Non hai en 
España unha regulación específica para este sector, o videoxogo, 
polo que, basicamente, debemos considerar que por unha parte 
hai que protexer o sofware e por outra a obra audiovisual (a par-
te visual do xogo).

Antes de comercializar unha obra é esencial determinar os de-
reitos de propiedade intelectual, industrial e/ou de imaxe, o que 
nalgunhas ocasións pode supoñer unha dura negociación entre 
autores e editorial ou outros cesionarios. O equipo que desenvol-
ve o proxecto debería adquirir todos estes dereitos e a partires de 
aquí comezar a negociación coas plataformas.

Seguindo o publicado nun artigo por Pablo Fernández Burgueño, 
o punto de partida dun videoxogo é unha idea, e a idea como xa 
comentamos non é protexible, polo que neste primeiro momen-
to o creador debe actuar con gran cautela á hora de difundila ou 
compartila con outras persoas ou empresas e, se é necesaria esta 
difusión, debe formalizarse un acordo de confidencialidade.

Na fase de desenvolvemento confluirán un gran número de 
dereitos, propios e alleos. As persoas que participan nesta fase 
obterán dereitos sobre a parte aportada ou sobre o total da obra, 
polo que acordar este "reparto" de dereitos nun contrato ou acor-
do resulta imprescindible, e debe realizarse antes de comezar o 
desenvolvemento. Con isto non só están os autores protexidos, 
senón que resultará máis doado rexistrar o produto final e garantir 
a súa explotación comercial.

Nun videoxogo conflúen moitas aportacións que poden estar 
suxeitas a dereitos de autor, e non podemos utilizalas sen o per-
miso dos seus titulares. Non obter estas cesións podería acarrear 
sancións, indemnizacións e a retirada do produto do mercado. 
Existen licencias de software libre e Creative Commons, pero de-
bemos atermos ás cesións otorgadas libremente polos titulares 
dos dereitos, á aquelo que permiten ou non facer con esas crea-
cións. Neste mismo sentido Xosé Manuel Rey advirte do perigo 
de mercar assets porque hai xente que vende assets que non son 
seus, sobre os que non teñen ningún dereito, e que poden con-
vertirse nun gran problema no caso dunha denuncia por parte do 
propietario dos dereitos. Nesta compra deberiamos solicitar un 
documento por escrito no que o vendedor asuma a súa responsa-
bilidade no caso de conflito de autoría.

Durante o desenvolvemento, antes de ter o produto rema-
tado, deberiamos ir realizando algúns rexistros para protexer a 
obra resultante. Por exemplo, rexistrar o título, a imaxe da por-
tada, a frase comercial, os personaxes, a música orixinal, o logo-
tipo... Todos estes elementos poden ser rexistrados como marcas 
na OEPM (Oficina Española de Patentes e Marcas). Isto garante 
que outros non poidan usar a marca no territorio nacional. Tamén 
pode realizarse este rexistro a nivel europeo ou noutros países pa-
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gando as taxas correspondentes. E a medida que se vai avanzando 
no proxecto poden irse rexistrando estes avances como proba de 
titularidade de dereitos en caso de conflito, aínda que os dereitos 
da propiedade intelectual nacerán coa obra creada.

Para rexistrar un videoxogo completo ou elementos do mes-
mo podemos acudir a un notario, ou ao Rexistro de Propiedade 
Intelectual do Ministerio de Cultura español, ou a rexistros priva-
dos, ou incluso por medio do DNI electrónico se pode asinar con 
firma electrónica recoñecida e selado de tempo un arquivo coa 
obra e a declaración de autoría. Todos estos rexistros teñen validez 
internacional, son probas no caso de que xurda un conflito, pero 
non otorgan os dereitos de propiedade intelectual, xa que estes 
dereitos nacen no mesmo momento da creación da obra, indepen-
dentemente de que a teñamos ou non rexistrada; o rexistro é moi 
recomendable porque sirve como proba no caso de que alguén 
nos acuse de plaxio ou de que alguén intente copiar a nosa obra.

É esencial realizar uns contratos sólidos e os rexistros nece-
sarios de propiedade intelectual e de propiedade industrial para 
poder combatir os plaxios e outros problemas que poidan xurdir 
contra os dereitos dos desenvolvedores do videoxogo, e para po-
der comercializar o produto oportunamente.

Gemma Minero comenta que non debemos esquecer que no 
sector do videoxogo existe unha amalgama de formas de protec-
ción: de marcas, dereitos de autor, dereitos de patentes, dereito 
da propia imaxe, etc. Por exemplo, un YouTuber especializado nun 
xogo que sube vídeos mostrando as súas partidas, estratexias e 
técnicas de xogo, actividade pola que recibe unha remuneración 
económica que pode chegar a ser considerable nalgúns casos, de-
bería obter consentimento por parte do autor do videoxogo, xa 
que está realizando un acto de comunicación pública do videoxo-
go. Se non ten este permiso está cometendo unha infracción dos 
dereitos de autor. Pode suceder que o autor non o denuncie por-
que incluso pode estar xerándolle publicidade para o seu xogo, e 
polo tanto aumentado o número de usuarios, pero a infracción 
está aí. E isto nos leva a diferenciar entre a titularidade do dere-
ito de autor sobre o videoxogo e o exercicio de dito dereito, que 

non realice a denuncia nun determinado momento non significa 
que non a poida realizar posteriormente, e tampouco significa en 
modo algún que o xogo pase a ser de dominio público.

Pode darse o caso dunha empresa que encarga o videoxogo e 
se constitúe como a titular de todos os dereitos, pero a miúdo se 
encargan partes concretas dos videoxogos a freelances, por exem-
plo, a música, e segundo o contrato formalizado o autor poderá 
explotar ou non a súa parte (música) por separado. E aquí esta-
mos tratando os dereitos patrimoniais do autor, non os dereitos 
morais, que non son cedibles nin comercializables.

Na páxina web da OEPM (Oficina Española de Patentes e 
Marcas) defínese qué é a propiedade industrial e que se pode 
protexer: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/
propiedad_industrial/

O propietario destes dereitos decide quen pode usalos e como 
pode usalos.

Calquera empresa que queira facer xoguetes, apps para móbi-
les, libros, videoxogos, etc., co nome ou coa imaxe dun personaxe 
coñecido deberá conseguir unha licencia da compañía que deten-
ta os dereitos de marca e de propiedade intelectual, e que detenta 
os dereitos de comercialización e de explotación do autor. A ce-
sión destas licencias para merchandising é unha fonte de ingresos 
considerable, se ben non é a habitual en proxectos de pequena 
envergadura, normalmente este éxito está tras proxectos ambi-
ciosos que investiron grandes cantidades no produto inicial (no 
videoxogo) e na súa promoción. 

2.2.3. A explotación comercial e o marco xurídico. A protección 
de datos

Unha importante característica neste tipo de contratos son as 
partes que interveñen, sendo a miúdo a máis débil o equipo que 
desenvolveu o proxecto, o que asume maior risco e beneficios o 
proveedor ou distribuidor, e a parte que ten a última palabra a 
plataforma ou sistema. Os dereitos de propieade intelectual, in-
dustrial e de imaxe forman unha parte moi importante da nego-

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/
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ciación, e deben terse en conta os produtos derivados e o mer-
chandising que pode xerar no caso de que creemos unha marca 
potente e orixinal, así como as novas versións, secuelas, etc. Con 
isto aumentan os intermediarios, e con cada intermediario au-
menta a complexidade da negociación. 

Gemma Minero sinala que os ingresos xa non se miden só 
pola compra do soporte material dun xogo, pois cada vez se xoga 
máis en liña. Moitos xogos actuais non reciben os ingresos pola 
venta de consolas ou dispositivos físicos nos que xogar, pois son 
accesibles desde PCs ou desde un smartphone. Hai anos os des-
envolvedores dun videoxogo cedían en exclusiva os seus dereitos 
á empresa que comercializaba as consolas, e se isto supoñía un 
aumento nas vendas da consola o creador recibía os ingresos pro-
porcionais. Tampouco agora os ingresos derivan necesariamente 
de inserir publicidade no xogo, algo que non sempre é ben recibi-
do polos usuarios; algúns xogos, aínda que baseados no free-to-
play o gratuidade, obteñen ingresos pola venta de elementos do 
propio xogo, como subir niveis, vestimentas de personaxes, etc. 
O autor pode cambiar o modelo de explotación da súa obra, de 
modo que pode comezar explotando o seu xogo de forma libre e 
gratuíta en internet e despóis pasar a cobrar polo uso do videoxo-
go ou dunha transformación deste, sempre que respecte os de-
reitos adquiridos polos usuaruios durante a vixencia da anterior 
autorización de explotación da súa obra.

Segundo Gemma Minero é fundamental identificar a titulari-
dade dos dereitos patrimoniais sobre cada elemento do videoxogo 
para negociar a cesión que permita que un terceiro poida usar o 
xogo ou algún dos seus elementos. Neste proceso de negociación 
será o titular dos dereitos patrimoniais quen pode ceder (vender) 
as licencias, e en moitos casos non é o deseñador ou creador, se-
nón a empresa que contratou a obra.

Xosé Manuel Rey destaca o mundo asiático como un mercado 
moi importante, aínda que con bastantes complexidades contrac-
tuais. Sinala que hai moitas opcións para publicar ou comercializar 
un videoxogo, e cada opción presenta vantaxes e inconvenientes 
que deben analizarse antes de pechar unha negociación. Contar 

cun publisher, persoa ou grupo de persoas adicados á publicación 
e marketing de videoxogos, pode ser unha moi boa opción porque 
ten a capacidade para garantir unha gran difusión e, se é dos gran-
des, adicará moitos cartos á promoción do produto. Pero ás veces 
para unha pequena empresa ou estudio que está comenzando 
pode non ser vantaxoso, o poder do publisher pode esganalo, e 
polo tanto o contrato, a negociación, serán absolutamente benefi-
ciosas para el. Nos contratos deberá fixarse se vai establecerse un 
prezo fixo (tanto alzado) ou unha cantidade inicial máis unha por-
centaxe sobre os ingresos (license fee). Xosé Manuel Rey advirte 
do perigo de pactar ingresos por porcentaxes no caso de negociar 
con países estranxeiros nos que resulta difícil obter unha contabi-
lidade clara, fiscalizar o número real de ventas. 

Xosé Manuel Rey plantéxanos unha serie de cuestións xurídi-
cas que deberiamos considerar na publicación: condicións da pla-
taforma (debemos coñecelas ben e cumprilas, ou corremos o risco 
de que retiren o xogo); proceso de avaliación e aprobación, sobre 
todo en mobile onde o proceso se está extendendo bastante, polo 
que debemos telo en conta á hora de realizar a previsión da pu-
blicación; a clasificación por idades (o sistema PEGI1); se no xogo 
se van tratar datos persoais, se van ter usuarios rexistrados, etc., 
hai que cumprir co regulamento europeo de protección de datos 
(poden aparecer empresas de Data Mining para aproveitar eses 
datos e facer unhas agresivas campañas de marketing, e pode que 
nos fagan unha oferta de ingresos moi atractiva, pero debemos 
ter claro se estamos autorizados para facer isto, porque en moi-
tos casos non é así); e a difusión e promoción final do xogo (ter 
unha axencia especializada nótase, pero tamén supón un custe e 
unha negociación previa). Cando a explotación do noso xogo vai 
ser coa fórmula free-to-play tamén debemos ser conscientes de 
que existen cuestións de fiscalidade, aínda que normalmente as 
plataformas colaboran moito neste sentido e regulan a cuestión 
de ingresos e como estes tributan. Cando hai compras dentro da 
aplicación existe unha normativa de protección dos consumidores 
que debemos cumprir.

1 Sistema PEGI (Pan European Game Information) é o mecanismo adoptado pola 
industria do videoxogo para dar información sobre a idade idónea de consumo.
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Na comercialización dos videoxogos Xosé Manuel Rey advirte 

que non debemos esquecer as segundas oportunidades: podemos 
ter un xogo que tecnicamente funcionou moi ben pero que fallou 
nas estéticas, e partindo disto podemos sacar un novo xogo case 
co mesmo código pero con outra estética. Deste modo unha parte 
do desenvolvemento é aproveitada, e un traballo que non se per-
de e que axuda a volver a monetizar parte da primeira inversión 
fallida. Pero tamén advirte que, aínda en casos de éxito, o retorno 
monetario non sempre é para os que desenvolveron o proxecto, a 
meirande parte dos cartos vai quedando nos intermediarios.

2.3. TAREFAS

Tarefa 1. Pacto parasocial. Analizaremos as principais clásulas 
que deberían pactar nun acordo escrito, un grupo de compañeiros 
que decidisen unirse para desenvolver un videoxogo.

Tarefa 2. LPI. Informe sobre os principais artigos de protección 
dos dereitos de autor da LPI sobre os videoxogos, tendo en conta 
os dereitos de programas de ordenador (software) e da parte au-
diovisual da obra (estética).

Tarefa 3. Explotación comercial dun videoxogo. Regulamento 
xurídico. Buscar información e plantexar o regulamento xurídico a 
considerar nun plan de comercialización dun videoxogo tendo en 
conta as características da obra e as cláusulas de negociación que 
deberían considerarse á hora de realizar o contrato.

2.3.1. Tarefa 1. Pacto parasocial

Enunciado 
· Dividimos a clase en grupos de tres alumnos.
· Analizar as principais cláusulas que debería conter un pacto 

parasocial acordado entre un grupo de compañeiros que deciden 
levar a cabo un proxecto en común: o desenvolvemento dun vi-
deoxogo.

· Exposición do traballo realizado e debate na aula.

Solución
· Regular as responsabilidades de cada membro do equipo. 

Obrigas e dereitos de cada membro do equipo.
· Regular a organización e funcionamento da sociedade, esta-

blecendo o marco de toma de decisións para o desenvolvemento 
do proxecto e do negocio (por exemplo, composición do órgano 
de administración, pacto de disolución da sociedade, pacto sobre 
a toma de decisións e o quórum, etc.).

· Regular os dereitos de propiedade intelectual, determinar o 
autor o autores de cada parte do proxecto.

· Regular a participación de cada membro do equipo nos ingre-
sos segundo as súas funcións no proxecto.

· Regular ou pactar o que sucede no caso de que alguén aban-
done o proxecto antes da súa finalización.

· Regular ou pactar se existe algún compromiso de permanen-
cia, e no caso de que así sexa plasmar por escrito as bases da súa 
regulación (tempo de permanecia, que sucede en caso de romper 
este pacto, etc.).

· Cláusula de confidencialidade.
· Cláusulas para a resolución de conflitos.

2.3.2. Tarefa 2. LPI

Enunciado 
· Análise na aula das cláusulas da LPI que rixen a creación de 

videoxogos.
· Analizar e comentar na aula as principais cláusulas da LPI que 

rexen os dereitos de autor da creación de videoxogos tendo en 
conta a parte de software e a parte de audiovisual (obra multi-
media).

Solución
 Análise na aula do texto refundido da LPI: 
· Artigo 7 sobre as obras en colaboración.
· Artigo 8 sobre as obras colectivas.
· Artigo 14 sobre os dereitos morais.
· Artigo 17 sobre os dereitos de explotación.
· Artigo 18 sobre os dereitos de reprodución.
· Artigo 19 sobre os dereitos de distribución.
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· Artigo 20 sobre a comunicación pública.
· Artigos 26, 28 e 30 sobre a duración e cómputo dos dereitos.
· Artigo 46 sobre remuneración proporcional ou a tanto al-

zado.
· Artigos 48 e 50 sobre a cesión en exclusiva ou non exclusiva.
· Artigo 51 sobre a transmisión dos dereitos do autor asala-

riado.
· Título VI sobre obras audiovisuais.
· Título VII sobre programas de ordenador.

2.3.3. Tarefa 3. Plan de comercialización dun videoxogo. Regula-
mento xurídico

Enunciado
· Os alumnos, en grupos de tres, buscarán información sobre o 

regulamento xurídico a considerar na negociación para a explota-
ción comercial dun videoxogo, e establecerán as principais vías de 
comercialización e aspectos principais a ter en conta para contra-
tar a explotación comercial das obras. 

· Exposición e debate do análise realizado por cada grupo.

Solución
Regulamento xurídico (ademáis do analizado na tarefa ante-

rior sobre dereitos de autor):
· Protección das diferentes partes da obra seguindo o analiza-

do na tarefa anterior (software, elementos audiovisuais, o guión, 
marcas, dereitos de imaxe, deseños, etc.).

· Condicións da plataforma (Steam, Epic Game Store, Origin, 
Uplay, GOG, Discord, Itch.io, etc.).

· Condicións das plataformas (Microsoft –Xbox One–, Sony        
–Playstation– e Nintendo –Nintendo–). O negocio da venta do 
software.

· Proceso de avaliación e aprobación.
· Clasificación por idades (sistema PEGI).
· Regulamento europeo de protección de datos no caso de que 

o videoxogo o precise.
· Cuestións fiscais segundo a fórmula de explotación.
· Normativa de protección dos consumidores.
· Control da publicidade e o marketing.

A comercialización:
· Fórmulas de cesión dos dereitos patrimoniais derivados dos 

dereitos de autor.
· Fórmula de reparto dos ingresos entre os creadores do vi-

deoxogo e os intermediarios na comercialización do produto.
· Difusión e promoción do xogo.
· A figura do publisher.
· Comercialización en PCs, consolas e dispositivos móbiles.
· Fórmula de explotación e as conseguintes vantaxes e incon-

venientes (free-to-pay, de pago, consolas, por compra de recursos 
dentro do propio xogo, etc.).
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3. MATERIAIS

3.1. DOCUMENTOS DE APOIO OU REFERENCIA

Artigos

Fernández Burgueño, Pablo, “Consejos legales para la protección 
del desarrollo de videoxogos”, https://www.pablofb.com/
wp-content/uploads/2011/08/desarrolladoresdevideojuegos-es.
pdf, 28 de decembro de 2019.

Minero Alejandre, Gemma, “Protección de los videoxogos por 
derechos de propiedad intelectual”, https://www.blog.fder.uam.
es/2018/09/05/proteccion-de-los-videoxogos-por-derechos-de-
propiedad-intelectual-los-claroscuros-de-la-aplicacion-de-esta-
forma-de-tutela-gemma-minero-alejandre/, 28 de decembro de 
2019.

Ministerio de Cultura y Deporte, “La propiedad intelectual en 
general”, http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedad 
intelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/
la-propiedad-intelectual.html, 28 de decembro de 2019.

Prenafeta, Javier, “Contratos para el desarrollo de videoxogos”, 
http://www.jprenafeta.com/2008/01/10/contratos-para-el-
desarrollo-de-videoxogos/, 27 de novembro de 2019.

Rey Piñeiro, Xosé Manuel, Aspectos jurídicos del desarrollo de 
los videoxogos de las Jornadas de producción de videoxogos del 
CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 y 8 de novembro de 
2019.

SNAbogados, “Videojuego, licencia de marcas y propiedad 
intelectual”, http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-
videojuego-licencia-de-marcas-y-propiedad-intelectual-/, 28 de 
decembro de 2019.

Informes

DEV, Libro Blanco del Desarrollo Español de Videoxogos 2018, 
http://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018, 
27 de novembro de 2019.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, https://www.boe.es/eli/es/
rdlg/1996/04/12/1/con, 28 de decembro de 2019.

Webs

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), http://www.
oepm.es/es/index.html, 28 de decembro de 2019.

Pan European Game Information (PEGI), https://pegi.info/es, 
28 de decembro de 2019.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

Apuntamentos (o profesor entregará parte dos apuntamentos 
aos alumnos).

Ordenadores (do profesor e dos alumnos) con conexión a 
Internet.

LibreOffice.

Pantalla e proxector.

https://www.pablofb.com/wp-content/uploads/2011/08/desarrolladoresdevideojuegos-es.pdf
https://www.pablofb.com/wp-content/uploads/2011/08/desarrolladoresdevideojuegos-es.pdf
https://www.pablofb.com/wp-content/uploads/2011/08/desarrolladoresdevideojuegos-es.pdf
https://www.blog.fder.uam.es/2018/09/05/proteccion-de-los-videojuegos-por-derechos-de-propiedad-intelectual-los-claroscuros-de-la-aplicacion-de-esta-forma-de-tutela-gemma-minero-alejandre
https://www.blog.fder.uam.es/2018/09/05/proteccion-de-los-videojuegos-por-derechos-de-propiedad-intelectual-los-claroscuros-de-la-aplicacion-de-esta-forma-de-tutela-gemma-minero-alejandre
https://www.blog.fder.uam.es/2018/09/05/proteccion-de-los-videojuegos-por-derechos-de-propiedad-intelectual-los-claroscuros-de-la-aplicacion-de-esta-forma-de-tutela-gemma-minero-alejandre
https://www.blog.fder.uam.es/2018/09/05/proteccion-de-los-videojuegos-por-derechos-de-propiedad-intelectual-los-claroscuros-de-la-aplicacion-de-esta-forma-de-tutela-gemma-minero-alejandre
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedad intelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/la-propiedad-intelectual.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedad intelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/la-propiedad-intelectual.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedad intelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/la-propiedad-intelectual.html
http://www.jprenafeta.com/2008/01/10/contratos-para-el-desarrollo-de-videojuegos
http://www.jprenafeta.com/2008/01/10/contratos-para-el-desarrollo-de-videojuegos
http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-videojuego-licencia-de-marcas-y-propiedad-intelectual
http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-videojuego-licencia-de-marcas-y-propiedad-intelectual
http://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
http://www.oepm.es/es/index.html
http://www.oepm.es/es/index.html
https://pegi.info/es
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4. AVALIACIÓN

Evidencia de aprendizaxe Instrumento de avaliación

• Cuestionario sobre a protección 
dos dereitos de autor na indus-
tria do videoxogo.

• PE.1 Cuestionario sobre a pro-
tección dos dereitos de autor na 
industria do videoxogo.

MODELO DE PROBA ESCRITA 

PE.1 Cuestionaro sobre os dereitos de autor na industria do vi-
deoxogo

Enunciado. Responder ao seguinte cuestionario con preguntas tipo 
test e preguntas de resposta breve relativas aos dereitos de autor.

1. Podemos protexer unha idea rexistrándoa no Rexistro de Pro-
piedade Intelectual do Ministerio de Cultura?
 □ Sí.
 □ Non.

□ A idea é protexible sempre e cando se poida demostrar 
que é orixinal.

2. Son protexibles as diferentes partes de un videoxogo ou só po-
demos protexer a obra completa, como conxunto?

□ Pódense protexer as diferentes partes da obra (título, 
guión, deseños, software, etc.).

 □ Só podemos protexer a obra completa.

3. Existe un regulamento específico para a protección dos derei-
tos de autor do sector do videoxogo? 

4. Podo utilizar unha gravación musical actual dun autor do sécu-
lo XVIII ou debo solicitar algunha cesión de dereitos de autor?

5. Só é válido legalmente o rexistro das obras no Rexistro de Pro-
piedade Intelectual do Ministerio de Cultura?

□ Non, existen máis rexistros válidos, pero deben demostrar 
con seguridade o momento en que obra foi rexistrada.

 □ É o único rexistro con validez legal.

6. Cando rexistramos a nosa obra legalmente, queda probada a 
nosa autoría?

7. É obrigatorio rexistrala obra para que se recoñezan os dereitos 
de autor?

□ Resulta imprescindible dado que sen un rexistro legal non 
pode demostrar a autoría.
□ O rexistro é recomendable, pero non é obrigatorio. Os de-
reitos de propiedade intelectual xurden no mesmo momento 
de creación da obra, independentemente de que a teñamos 
rexistrado ou non.
□ Os videoxogos non xeneran dereitos protexidos pola Lei de 
Propiedade Intelectual.

8. Pode un YouTuber especializado nun xogo subir vídeos demos-
trando a súa destreza sen o permiso do autor do videoxogo?

9. Se un autor non denuncia o uso ilexítimo da súa obra nun de-
terminado momento, pode facelo tres anos despóis?

□ Poderá denunciar o uso ilexítimo da súa obra cando queira.
□ Se pode demostrarse que o autor coñecía o uso ilexítimo 
que se estaba a realizar coa súa obra e non o denunciou, aos 
dous anos a obra pasa a ser de dominio público, polo que non 
podería realizar a denuncia.
□ Se pode demostrarse que o autor coñecía que se estaba 
usando ilexítimamente a súa obra e non o denunciou, non 
podería realizar a denuncia posteriormente, aínda que a obra 
non pase a ser de dominio público.

10. Pode un autor negociar cos dereitos morais protexidos pola 
LPI?

□ Un autor pode negociar e explotar comercialmente os de-
reitos morais que lle pertencen como creador da obra.
□ Os dereitos morais non son cedibles nin comercializables.
□ O autor ten unha serie de dereitos patrimoniais, pero non 
lle corresponde ningún dereito moral polo feito de ter creado 
a obra.Un
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A solución do cuestionario anterior sería do seguinte xeito:

1. Podemos protexer unha idea rexistrándoa no Rexistro de Pro-
piedade Intelectual do Ministerio de Cultura?
 □ Sí.
 Non.
□ A idea é protexible sempre e cando se poida demostrar 
que é orixinal.

2. Son protexibles as diferentes partes de un videoxogo ou só po-
demos protexer a obra completa, como conxunto?
 Pódense protexer as diferentes partes da obra (título, 
guión, deseños, software, etc.).

 □ Só podemos protexer a obra completa.

3. Existe un regulamento específico para a protección dos derei-
tos de autor do sector do videoxogo? 

Non existe un regulamento específico polo que debemos 
considerar que o videoxogo, como obra multimedia, regúla-
se como programa de ordenador (protección do software) e 
como obra audiovisual (a parte visual do videoxogo).

4. Podo utilizar unha gravación musical actual dun autor do sécu-
lo XVIII ou debo solicitar algunha cesión de dereitos de autor?

Debemos solicitar unha cesión de dereitos de autor, dado que 
se ben os dereitos do compositor xa son de dominio público, 
non o son os dos intérpretes ou executantes da gravación, nin 
os do produtor do fonograma.

5. Só é válido legalmente o rexistro das obras no Rexistro de Pro-
piedade Intelectual do Ministerio de Cultura?
 Non, existen máis rexistros válidos, pero deben demostrar 
con seguridade o momento en que obra foi rexistrada.

 □ É o único rexistro con validez legal.

6. Cando rexistramos a nosa obra legalmente, queda probada a 
nosa autoría?

O rexistro é unha proba, pero non é garatía de que a obra re-
xistrada sexa do autor que a rexistra. Por exemplo, eu podo 

plaxiar unha obra e rexistrala ao meu nome, e se o autor real 
pode demostralo, quedaría demostrada a miña infracción.

7. É obrigatorio rexistrala obra para que se recoñezan os dereitos 
de autor?

□ Resulta imprescindible dado que sen un rexistro legal non 
pode demostrar a autoría.
 O rexistro é recomendable, pero non é obrigatorio. Os de-
reitos de propiedade intelectual xurden no mesmo momento 
de creación da obra, independentemente de que a teñamos 
rexistrado ou non.
□ Os videoxogos non xeneran dereitos protexidos pola Lei de 
Propiedade Intelectual.

8. Pode un YouTuber especializado nun xogo subir vídeos demos-
trando a súa destreza sen o permiso do autor do videoxogo?

Non pode facelo, está cometendo unha infracción dos dereitos 
de autor xa que está realizando un acto de comunicación pú-
blica do videoxogo.

9. Se un autor non denuncia o uso ilexítimo da súa obra nun de-
terminado momento, pode facelo tres anos despóis?
 Podrá denunciar el uso ilegítimo de su obra cuando quiera.
□ Se pode demostrarse que o autor coñecía o uso ilexítimo 
que se estaba a realizar coa súa obra e non o denunciou, aos 
dous anos a obra pasa a ser de dominio público, polo que non 
podería realizar a denuncia.
□ Se pode demostrarse que o autor coñecía que se estaba 
usando ilexítimamente a súa obra e non o denunciou, non 
podería realizar a denuncia posteriormente, aínda que a obra 
non pase a ser de dominio público.

10. Pode un autor negociar cos dereitos morais protexidos pola 
LPI?

□ Un autor pode negociar e explotar comercialmente os de-
reitos morais que lle pertencen como creador da obra.
 Os dereitos morais non son cedibles nin comercializables.
□ O autor ten unha serie de dereitos patrimoniais, pero non lle 
corresponde ningún dereito moral polo feito de ter creado a obra.

Unidade Didáctica 2   ·   Aspectos xurídicos fundam
entais do desenvolvem

ento dos videoxogos
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Unidade Didáctica 3   ·   Deseño de niveis
1. FICHA TÉCNICA

Contexto da actividade
Unidade didáctica Duración Sesións 60´ Actividades

UD03. Deseño de niveis 20 6 A01. Impartición dos contidos teóricos.

3 A02. Análise do pacing.

3 A03. Análise dos elementos habituais do deseño de niveis.

2 A04. Creación dunha grid.

3 A05. Creación dun nivel integrando os elementos de deseño de niveis.

3 A06. Creación dun nivel co GrayBox.

Título da actividade
Nº Título Descripción Duración

UD03 Deseño de niveis Analizar e aplicar as ferramentas fundamentais no deseño dun nivel co pacing 
axeitado ata chegar ao GrayBox.

20

Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade
Obxectivos específicos Actividade Descrición básica Duración

03.1 Recoñecer as ferramentas fundamentais de deseño de niveis. UD03 Deseño de niveis. Analizar e aplicar as 
ferramentas funda-
mentais no deseño 
dun nivel con el 
pacing axeitado ata 
chegar ao GrayBox.

20

03.2 Analizar o pacing nun nivel dun videoxogo.

03.3 Crear un grid axeitado ás especificacións técnicas do personaxe principal e o 
background dun exemplo realizado polo alumno.

03.4 Aplicar as ferramentas de deseño de niveis nun exemplo creado polo alumno.

03.5 Crear un GrayBox funcional baseado nos dous puntos anteriores.

Criterios de avaliación
• Analizouse o pacing existente nun videoxogo.
• Creouse a pacing graph.
• Recoñecéronse as ferramentas habituais de deseño de niveis nun videoxogo.
• Creouse o grid de uso para un proxecto individual.
• Deseñouse un nivel no proxecto individual aplicando as ferramentas de deseño de niveis respectando o pacing.
• Xerouse un nivel funcional cun GrayBox.

Contidos
• O pacing: aplicación e representación.
• Especificacións técnicas dun grid de traballo.
• Ferramentas habituais no deseño de niveis.
• Tipos de box.
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Que é e para 
que Como Con que Como e con que se valora

Duración 
(sesións)Actividade 

(título e 
descrición)

Profesorado 
(en termos de 

tarefas)

Alumnado 
(tarefas)

Resultados  
ou produtos Recursos Instrumentos e procedementos de 

avaliación

Deseño de 
niveis
• Os alum-

nos ana-
lizarán e 
aplicarán 
as ferra-
mentas 
funda-
mentais 
aplicadas 
no dese-
ño de 
niveis. 

• Exposición 
das ferra-
mentas ne-
cesarias para 
a realización 
do deseño 
de niveis.

• Análise 
do pacing 
en dous 
videoxogos 
de distinto 
xénero.

• Análise do 
grid nun 
mundo 3D 
e un mundo 
2D.

• Exposición 
dos tipos 
de box e o 
papel do 
deseñador 
de niveis no 
pipeline.

• O alumno toma 
notas e participa 
activamente no 
debate propiciado 
na aula a partir das 
explicacións dadas 
polo docente.

• Apuntamentos.

• Preguntas.

• Apuntamentos do 
profesor, compu-
tador, proxector e 
pantalla.

• GDDs de 
videoxogos.

• Acceso a Internet 
para reproduc-
ción de vídeos.

6

• Pacing. Cada alum-
no realiza unha aná-
lise do pacing dun 
videoxogo seguindo 
os parámetros 
definidos polo pro-
fesor. Para iso pode 
apoiarse no GDD do 
produto escollido.

• Informe sobre o 
pacing, aplicado ao 
tempo do nivel, ato-
pado no videoxogo 
escollido.

• Gráfica do pacing.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• Software de 
ofimática e de 
debuxo.

• Apuntamentos.

• Modelo de táboa.

• TO.1 – Táboa de indicadores 
sobre a análise do pacing ten-
do en conta a gráfica debuxa-
da e a relevancia e seriedade 
das conclusións ofrecidas.

3

• Ferramentas fun-
damentais de dese-
ño. Seguindo co 
videoxogo escollido 
na tarefa anterior, o 
alumno identificará 
as ferramentas que 
aplica un game 
designer para non 
perder o pacing.

• Informe cos elemen-
tos atopados utiliza-
dos como ferramen-
tas de deseño de 
niveis no videoxogo 
escollido.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• Software de 
ofimática.

• Apuntamentos.

• Modelo de táboa. 

• TO.2.- Táboa de indicadores 
sobre a análise dos ítems 
atopados que se utilizan como 
ferramentas de deseño de 
niveis tendo en conta a rele-
vancia e seriedade das conclu-
sións ofrecidas.

• PE.- Cuestionario sobre as fe-
rramentas habituais presentes 
no deseño de niveis.

3

• Grid. Baseados no 
proxecto individual 
que están a realizar 
durante o curso, os 
alumnos debuxarán 
un grid de aplica-
ción ao personaxe e 
escenarios. 

• Especificacións téc-
nicas do personaxe 
principal do proxecto 
de videoxogo para a 
aplicación dun grid.

• Debuxo dun grid co 
personaxe principal 
do proxecto e o back-
ground dun nivel.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• Papel e lapis.

• Software que per-
mita o plantaxa-
mento do debuxo 
dixital do grid.

• LC.1 – Lista de cotexo sobre as 
características do grid aplicado 
ao personaxe e background.

2
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Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos de avaliación 

http://www.dev.org.es/es/libroblancodev2018
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Unidade Didáctica 3   ·   Deseño de niveis

Que é e para 
que Como Con que Como e con que se valora

Duración 
(sesións)Actividade 

(título e 
descrición)

Profesorado 
(en termos de 

tarefas)

Alumnado 
(tarefas)

Resultados  
ou produtos Recursos Instrumentos e procedementos de 

avaliación

• Deseño de nivel. Se-
guindo co proxecto 
individual exposto 
en clase en unida-
des anteriores,             
o alumno deseñará 
un nivel aplicando           
o pacing e as ferra-
mentas de deseño 
habituais sobre        
o papel.

• Debuxo do nivel coa 
aplicación dos ele-
mentos de deseño e 
o grid axeitado.

• Ordenadores.

• Papel e lapis.

• Software que 
permita o plan-
texamento dixital 
do debuxo dun 
nivel.

• LC.2 – Lista de cotexo sobre as 
características do nivel aplica-
do ao deseño e ao grid.

3

• GrayBox. Creación 
práctica da GrayBox 
do nivel exposto no 
motor de videoxo-
gos e control do 
tempo que tarda o 
xogador en pasalo.

• Creación dun nivel 
cun GrayBox coa 
aplicación do grid e 
as ferramentas de 
deseño.

• Ordenadores.

• Motor de vi-
deoxogos.

• LC.3.- Lista de cotexo sobre 
o nivel co GrayBox e a súa 
aplicación das ferramentas de 
deseño, incluíndo o pacing.

3

Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos de avaliación (continuación)
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2. DESEÑO DE NIVEIS

2.1. INTRODUCIÓN

Nesta unidade didáctica imos analizar o traballo dun game 
designer co fin de deseñar o noso propio nivel recorrendo ás 
ferramentas habituais e fundamentais deste traballo. Para iso, 
será necesario identificar o pipeline do proxecto para construír un 
kit que permita que conflúa o traballo dos distintos departamen-
tos sen alteracións sobre a previsión de desenvolvemento á vez 
que se crea un nivel emocionante. 

Os obxectivos específicos sobre os que traballaremos son.

• Recoñecer as ferramentas fundamentais de deseño de ni-
veis: pacing, grid, landmarks, one way transitions, backgracking, 
branching, hubs, verticalidade, hints, iluminación, cores, falsa 
sensación de liberdade, main path e o obxectivo principal do 
xogador. 

• Analizar o pacing nun nivel dun videoxogo.

• Crear un grid axeitado ás especificacións técnicas do perso-
naxe principal e o background dun proxecto práctico e individual 
que o alumno estea a realizar durante o curso.

• Aplicar as ferramentas habituais de deseño de niveis no 
proxecto individual do alumno.

• Crear un GrayBox funcional dun nivel que sirva como nivel 
inicial do proxecto individual do alumno.

ACTIVIDADE

Os deseñadores de niveis dedícanse a deseñar a experiencia 
do xogador diferenciándose dos deseñadores de xogo, que son 
os que expoñen as regras, mecánicas, etc. O game designer colle 
todas esas regras e combínaas creando unha experiencia que 
pode ser memorable para o xogador.

No desenvolvemento deste labor, hai que dominar o pacing 
narrativo aplicando as ferramentas de deseño de niveis ás mecá-
nicas para que o videoxogo teña un respirar, un sentido único.

Para que o labor do game designer se funda co obxectivo do 
xogo, ten que crear un kit de construción onde aparece o grid, 
necesario para que o nivel sexa funcional poida entrar a arte 
seguindo o pipeline.

2.1.1. O pacing: aplicación e representación

O pacing é o ritmo do xogo e consiste na forma na que se narra 
unha historia, de tal maneira, que un xogador estea interesado, 
involúcrese. O ritmo é un factor crucial que vives á vez que expe-
rimentas a xogabilidade e é o que fai que un xogo non se volva 
aburrido ou repetitivo.

Por exemplo, Uncharted 2 ten moitos tipos de xogabilidade, 
alicerces, que inclúen combates, escalar, crebacabezas, escenas 
importantes nas partes non interactivas,.. Naughty Dog móvese 
entre estes alicerces constantemente sen alongar demasiado un 
só estilo de xogabilidade. Iso fai que o xogador, en canto empeza 
a aburrirse, cambia de actividade e recobra a súa atención. Pero 
non só é cuestión dun cambio de acción, senón tamén de xogar 
coa intensidade da mesma modulando os estados de ánimo do 
player. De feito, en Uncharted, pasamos de resolver un enigma e 
escalar, a un tiroteo intenso para despois explorar, de forma máis 
tranquila, a estación de tren, seguido por unha pelexa a través do 
tren chegando a un clímax moi intenso para recalar nun momento 
de tranquilidade mentres te recuperas nun pobo tibetano e ex-
ploras unha montaña chea de crebacabezas antes de que todo 
volva empezar de novo.

O pacing non só consiste en cambiar de xogabilidade senón 
de como de rápido introdúcense mecánicas novas, áreas, tipos de 
inimigos. Por exemplo, Mario Bros, aínda que non ten moita di-
versidade, introduce novas maneiras de xogar nivel a nivel man-
tendo involucrado ao xogador. Evidentemente, non é o mesmo 
controlar o pacing nun xogo lineal que nun xogo de mundo aber-Un
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to no que o xogador pode modular a súa propia diversión se se 
aburre.

Os xogadores obteñen un estado de fluxo interesante cando 
atopan un reto que non é tan fácil como para ser aburrido, pero 
tampouco tan difícil como para ser estresante. É dicir, a curva de 
aprendizaxe ten que estar finamente axustada xunto á vez que 
tardas en cada partida. Por exemplo, o Tetris pode ser moi frus-
trante porque perdes moita veces, pero as partidas son rápidas e 
curtas e iso fai que volvas de novo.

Para establecer un pacing axeitado, o mellor é recompilar 
todos os alicerces que conforman o videoxogo (mecánicas, ele-
mentos interactivos e elementos narrativos). Segundo Enrique 
Colinet, game desinger de Spec Ops: The line e Blasphemous, 
entre outros, a mellor maneira de organizar os elementos clasi-
ficados en cada un deses alicerces é que se vaian desvelando de 
maneira homoxénea establecendo así un ritmo axeitado.

Para avaliar o pacing dun xogo pódese realizar unha gráfica 
para analizar a intensidade/tensión que se vive no xogo ao longo 
do tempo. A dificultade, á hora de realizar esta gráfica, reside en 
que se poida visualizar e comunicar información importante e 
facelo ben. 

O pacing graph é a representación gráfica dos momentos 
importantes no flow. É normal atopar niveis repetitivos nos que, 
despois de pasar momentos intensos tanto física como mental-
mente, somos recompensados cunha resolución. Pero tamén, 
dentro de cada nivel, temos un patrón. Un pacing graph axúda-
nos a visualizar este fluxo e a detectar áreas problemáticas: dema-
siada loita, moito tempo de inactividade... E isto pode ocorrer, 
aínda que o tiveramos en conta, porque, de súpeto, elimínase 
parte do nivel, un personaxe, etc.

Polo tanto, temos como obxectivo visualizar o estado e a in-
tensidade da experiencia do xogador e facelo dunha maneira que 
transmita a relación cos momentos que ten ao redor e con todo o 
xogo. É dicir, queremos ver como cambia o ritmo co tempo.

Para a realización da gráfica, podemos establecer seis niveis 
de intensidade, aínda que dependerá do xogo. Por exemplo:

Nivel 0: período de arrefriado.

Nivel 1: pequena pelexa.

Nivel 2: pelexa normal na que o xogador queda, aproximada-
mente, coa metade da vida.

Nivel 3: o xogador queda case sen saúde.

Nivel 4: unha pelexa difícil. O xogador é probable que morra, 
polo menos, unha vez.

Nivel 5: unha pelexa extremadamente difícil. O xogador morreu 
máis de tres veces.

Desta forma, cando dous deseñadores falan, estableceron un 
código que ten sentido. Poden especificar que queren un 5 des-
pois dun 2, por exemplo. 

Con todo, non todos os xogos son de combate puro, así que 
é mellor separar as partes máis tranquilas das de pura acción en 
liñas distintas:

Nivel 0: nada.

Nivel 1: interaccións simples como tirar dunha panca.

Nivel 2: tarefas simples compostas por máis dunha tarefa ou 
tarefas simples con algo de ofuscación.

Nivel 3: tarefas de múltiples etapas. A maioría dos xogadores 
estarán atrapados, por un momento, tres ou catro minutos.

Nivel 4: crebacabezas importantes con varias partes interac-
tivas e tarefas potencialmente de gran ofuscación con máis de 
cinco minutos de parón.
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2.1.2. Ferramentas habituais no deseño de niveis

E con isto referímonos aos recursos que se empregan no dese-
ño de niveis para presentar aos personaxes, as mecánicas, etc.

- Landmarks (punto de interese): son elementos que serven 
para dirixir a atención do xogador nunha dirección concretas. 
Pode ser un elemento no background ou existir no mesmo espazo 
que percorre o xogador. Normalmente, un landmark adoita ser 
algo grande, pero, se é un lugar recorrente, pode ser a nivel do 
xogador.

- Outro recurso son os one way transitions. Son seccións do 
nivel no que, unha vez pasado un punto concreto, xa non pode-
remos volver cara atrás. Normalmente, esta decisión cumpre un 
requirimento moi concreto, xa sexa de gameplay, narrativo ou 
técnico. Sobre todo faise para asegurarnos de que o xogador vai 
na dirección que nos interesa e non volve onde non nos interesa.

- O backgracking que, dependendo do xogo que o use ou 
como se use, está mellor ou peor. Coñécese así á acción de voltar 
sobre os teus propios pasos, xa sexa repetindo unha sección com-
pleta en dirección contraria ou voltando ao momento de partida 
usando outro vieiro completamente diferente. A segunda opción 
adoita ser a predilecta e menos pesada. E temos que procurar que 
a volta sexa igualmente interesante creando novos eventos, aínda 
que, se por algunha razón, non se pode, é igualmente válido crear 
outro segmento, outro camiño que che leve a ese lugar asegurán-
donos de que o xogador non pode voltar cara atrás usando o one 
way transitions.

- Despois temos o branching ou ramificación que consiste en 
dar a opción ao xogador de ir en diferentes direccións nun mo-
mento concreto do nivel. O branching incrementa a rexogabilida-
de e a duración dun nivel, pero mal usado pode chegar a frustrar 
innecesariamente.

- Hubs (centro de actividade), que é un espazo máis ou menos 
grande que conecta con varias zonas. É un lugar ao que o xogador 

vai voltar múltiples veces por cuestións de narrativa ou porque 
son zonas xogables, xa que adoita ser unha zona de transición ou 
de paso (dependendo do xogo).

- Verticalidade. É moi difícil representar as tres dimensións 
nun top-down. A verticalidade nun nivel achega múltiples manei-
ras de refusar un mesmo espazo para diferentes fins segundo as 
mecánicas de xogo.

- Tamén temos outro concepto que é o das hints (pistas). Trá-
tase de presentar o problema antes que a solución. Diche que hai 
unha cousa que non sabes para que serve e xérache unha dúbida. 
Cando atopas o punto co que conectalo, xera unha satisfacción 
ao xogador.

- E, nese caso, tamén se poden utilizar outro tipo de recur-
sos, que parecen máis enfocados á arte, pero pódense expor xa 
desde deseño de niveis, que é a iluminación e as cores. Cando 
a xeometría non é suficiente para atraer a atención do xogador 
nunha determinada dirección, a luz ou unha cor que contraste 
cunha contorna poden servir para guiar ao xogador na dirección 
correcta sen necesidade de guialo de forma directa.

- Un dos recursos que máis me gusta e que hai moita xente 
que se esquece, pero é a máis fácil e a que queda máis elegante, 
é a de crear a falsa sensación de que tes máis opcións das que 
existen. É a falsa sensación de liberdade. A creación de espazos 
adicionais fora do vieiro óptimo do xogador, axuda a que o xo-
gador non se sinta atrapado nun conxunto de corredores (aínda 
que, na práctica, si o estea). Estes espazos non deben ser grandes 
nin chegar a confundirse co branching.

- Un dos conceptos máis importantes é o de main path, vieiro 
principal ou golden path. Chámaselle así, de moitas maneiras. É 
o vieiro máis curto cara ao obxectivo, desde o inicio do nivel, que 
o xogador pode tomar cumprindo todos os obxectivos do devan-
dito nivel. Este termo faise moi útil cando, na xeometría do nivel, 
pódense usar varias opcións de navegación e quérese comunicar, 
claramente ao equipo, cal é o vieiro ideal.Un
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- Tamén hai outro recurso que parece redundante e poida 
que demasiado obvio, que é o obxectivo. O obxectivo principal 
do xogador é avanzar. Se ao xogador non se lle explica que o seu 
obxectivo é outro, o seu obxectivo, por defecto, será buscar un 
vieiro que lle permita continuar adiante. Se retemos ao xogador 
nun lugar, debemos explicarlle cal é o seu obxectivo. E cando o 
nivel fala en por si, fariamos un bo traballo de deseño.

2.1.3. Especificacións técnicas dun grid de traballo

Un bo deseño de niveis é o que fai que un xogo se converta en 
excitante ou aburrido. Para empezar a debuxar o nivel, temos que 
crear unha grid ou reixa para manter as proporcións e facelo todo 
xeométricamente perfecto.

Para iso temos que definir como de alto é o noso personaxe, 
como de ancho, canto salta en vertical e en horizontal... É dicir, 
baseándonos no documento de deseño, empezamos a poñer so-
bre unha cuadrícula as características do noso personaxe. Tamén 
o facemos co escenario, o pico máis baixo, o máis alto...

Así creamos as regras e, a partir de aí, pódense crear pezas e, 
á súa vez, empezar a crear os niveis sen medo a que o personaxe 
choque contra o teito ou o chan ou non poida pasar por un co-
rredor.

O bo deste sistema é que, se algunha mecánica, regra ou peza 
non funciona, é igual en todas as situacións do xogo. Se o arranxas 
nun lugar, arránxalo para todos os lugares do xogo onde pode 
ocorrer iso. E, se seguimos esas regras, as distancias sempre se 
respectarán.

2.1.4. Tipos de box

Unha vez que temos a capacidade de crear pezas cunhas me-
didas concretas, que cumpren unhas especificacións e que nos 
serven para ir definindo a experiencia do xogador, podemos me-
ternos en preprodución cun GrayBox de niveis.

E para que serve un GrayBox?

- É o primeiro que se fai para definir espazos interesantes.

- Deseñamos a navegación, ou sexa, por onde se vai a mover o 
personaxe ou o xogador nestes espazos.

- Podemos calcular os tempos tendo en conta que non hai 
eventos, non hai inimigos, non hai nada. Así que temos que procu-
rar que existan eventos que non teñen que ver só coa navegación 
e a xeometría, que manteñan entretido ao xogador.

- Buscar lugares idóneos para certos eventos.

- O importante é que é o borrador dun nivel en 3D.

- E, o punto máis importante, ten que ser facilmente desbota-
ble e modificable.

O seguinte paso lóxico é o WhiteBox.

Definimos uns espazos, unha xeometría, unha navegación, uns 
eventos, certos elementos do noso nivel, xa poden empezar a tra-
ballarse para converterse en cousas cunha xeometría moi básica.

- Puír a navegación nos devanditos espazos.

- Aínda que a xeometría básica debe estar pechada, isto non é 
verdade ata máis adiante.

Despois pasamos ao OrangeBox.

- Trátase de pechar aínda máis a xeometría, pero xa empezas a 
meter elementos de gameplay bastante funcionais.

- De feito, a nivel de eventos, todo debería estar xa funcional 
porque xa non hai volta atrás en deseño de niveis. Neste punto, o 
noso traballo, como deseñador de niveis, cesa.

- Aquí deixamos de construír xeometría e témonos que adicar, 
maiormente, a que todos os eventos que deseñamos funcionen 
ben.

- O obxectivo é estudar se a xeometría funciona ben coas me-
cánicas do xogo. Ambas son modificables.
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2.2. TAREFAS

Tarefa 1. Pacing. Realízase unha análise do pacing dun 
videoxogo. Un apoio pode ser o Game Design Document (GDD) 
do produto escollido.

Tarefa 2. Ferramentas habituais do deseño de niveis. Identifi-
caranse as ferramentas que aplica o game designer específico, do 
videoxogo escollido na anterior tarefa, para non perder o pacing. 

Tarefa 3. Grid. Elabórase un debuxo dun grid do personaxe 
principal do videoxogo que está a realizar o alumno como proxec-
to individual durante o curso tendo en conta o background.

Tarefa 4. Deseño de nivel. Elabórase un deseño de nivel apli-
cando o pacing e os elementos habituais do proxecto individual 
que está a realizar o alumno desde unidades anteriores.

Tarefa 5. GrayBox. Creación práctica do GrayBox do nivel 
exposto no motor de videoxogos e control do tempo que tarda o 
player en pasalo.

2.2.1. Tarefa 1. Pacing

Enunciado 
· Traballo individual.
· Analiza o pacing dun videoxogo a escoller dunha lista pe-

chada presentada polo docente. Como apoio, pódese empregar o 
GDD do produto escollido. 

· Recoller os datos recolleitos e presentalos en modo de grá-
fica intensidade/tensión - tempo, así como unha conclusión con 
valoración crítica e construtiva.

Solución
· Realización dunha gráfica colocando a análise sobre a intensi-

dade/tensión no eixo Y e o paso do tempo no eixo X. 
· Presentar a gráfica nunha cuadrícula para que as medidas 

sexan equitativas.
· Chegar a unha conclusión do que ocorre no videoxogo e unha 

valoración persoal que poida mellorar o pacing analizado.
· Lectura e discusión en clase sobre a tensión reflectida no 

tempo en cada un dos videoxogos da lista presentada polo do-
cente. 

2.2.2. Tarefa 2. Ferramentas habituais do deseño de niveis

Enunciado 
· Traballo individual.
· Unha vez analizado o pacing, recoller todas as ferramentas 

de deseño de niveis que se apliquen no videoxogo escollido. 
· Analiza que ferramentas funcionaron e cales non para man-

ter o ritmo ou se se debería engadir algunha nun momento de-
terminado.

Solución
· Lista de ferramentas e momento no que ocorren cunha expli-

cación breve.
· Valoración da oportunidade de cada unha delas vs. Engadir 

algunha ferramenta.

2.2.3. Tarefa 3. Grid

Enunciado 
· Traballo individual.
· Debuxa un grid situado no primeiro nivel do teu proxecto de 

videoxogo.

Solución
· Elaboración das especificacións técnicas do personaxe princi-

pal: estatura e ancho do personaxe, máximo do salto en altura e 
anchura, mínimo salto en altura e anchura, o corredor máis estre-
ito, altura do teito, altura dos elementos non accesibles... etc. 
Poden engadirse máis ítems dependendo do tipo de xogo exposto 
polo alumno.

· Debuxo do grid que se desprende das anteriores especifica-
cións co personaxe principal e un background.

· Utilización dunha cuadrícula.

2.2.4. Tarefa 4. Deseño de nivel

Enunciado
· Traballo individual.Un
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· Deseña o primeiro nivel do teu proxecto de videoxogo. Ten 
en conta o pacing e usa as ferramentas axeitadas para mantelo.

Solución
· Debuxo do mapa coa situación dos elementos de deseño que 

axudan ao pacing e ao avance da narrativa.
· Utilización dunha cuadrícula.
· Emprego de código de cor para distinguir os diferentes tipos 

de elementos.

2.2.5. Tarefa 5. GrayBox

Enunciado
· Traballo individual.
· Crea un nivel con GrayBox calculando o tempo que tarda o 

player en pasalo. 
· Analiza o pacing e realiza unha gráfica do mesmo. Achega 

unha valoración de mellora.

Solución
· Realización dunha gráfica colocando a análise sobre a intensi-

dade/tensión no eixo Y e o paso do tempo no eixo X. 
· Presentar a gráfica nunha cuadrícula para que as medidas 

sexan equitativas.
· Chegar a unha conclusión do que acontece no nivel e unha 

valoración persoal que poida mellorar o pacing analizado.
· Creación do GrayBox no motor de videoxogo.
· Respectar a xerarquía dos elementos, a organización, a estru-

tura e a nomenclatura do proxecto.
· Exportar o proxecto e presentalo nun executable.
· Cálculo do tempo que un player pode empregar pasándoo.

3. MATERIAIS

3.1. DOCUMENTOS DE APOIO OU REFERENCIA

A continuación lístanse todos os documentos de referencia 
que se empregaron na elaboración dos contidos da sección dúas.

Adams, Ernest y Dormans, Joris, Game Mechanics (Advanced 
Game Design), New Riders Games, 2012. 

Anthropy, Anna y Clark, Naomi, A game design vocabulary 
(Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design), 
Addison-Wesley, 2014. 

Birkhead, Mike, "Opinion: pacing graphs and tips from a 
combat designer", Gamasutra, https://www.gamasutra.com/
view/news/125565/Opinion_Pacing_Graphs_And_Tips_From_A_
Combat_Designer.php, 4 de decembro de 2019. 

Colinet Morales, Enrique (Baxayaun), Diseñando recuerdos: 10 
minutos que duran para siempre das Xornadas de produción de 
videoxogos do CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 e 8 de 
novembro de 2019.

Koster, Raph, A theory of fun, Paraglyph Press, 2005.

Schell, Jesse, The art of game design (A book of lenses), Mor-
gan Kaufmann, 2008.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

• Apuntamentos.

• Ordenadores (do profesor e dos alumnos) con conexión a 
Internet.

• LibreOffice.

• Pantalla e proxector.

• Software: motor de videoxogos e de debuxo ou edición de 
imáxes.

• Game Design Documents (GDD).
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4. AVALIACIÓN

Evidencia de aprendizaxe Instrumento de avaliación 

• Informe sobre o pacing, aplicado ao tempo do nivel, atopado no videoxogo 
escollido.

• Gráfica do pacing.

• TO.1 – Táboa de indicadores sobre a análise do pacing tendo a gráfica 
debuxada e a relevancia e seriedade das conclusións ofrecidas.

• Informe cos elementos atopados utilizados como ferramentas de deseño 
de niveis no videoxogo escollido.

• TO.2.- Táboa de indicadores sobre a análise dos ítems atopados que se 
utilizan como ferramentas de deseño de niveis tendo en conta a relevan-
cia e seriedade das conclusións ofrecidas.

• PE.- Cuestionario sobre as ferramentas habituais presentes no deseño 
de niveis.

• Especificacións técnicas do personaxe principal do proxecto de videoxogo 
para a aplicación dun grid.

• Debuxo dun grid co personaxe principal do proxecto e o background dun 
nivel.

• LC.1 – Lista de cotexo sobre as características do grid aplicado ao per-
sonaxe principal e background.

• Debuxo do nivel coa aplicación dos elementos de deseño e o grid 
adecuado.

• LC.2 – Lista de cotexo sobre as características do nivel aplicado ao 
deseño de nivel e ao grid.

• Nivel con GrayBox coa aplicación do grid e as ferramentas de deseño. • LC.3.- Lista de cotexo sobre o nivel co GrayBox e a aplicación ao mesmo 
das ferramentas de deseño, incluíndo o pacing.

4.1. MODELO TO táboa de indicadores 

4.1.1. TO.1 Informe do pacing aplicado a un videoxogo (20%) Valor 

Análise do pacing 1 0.75 0.5 0.25

Identifícase o videoxogo ao que pertence.

Recóllense os momentos nos que a tensión/intensidade aumenta.

Apúntase en que momento teñen lugar eses momentos.

Especifícase o eixo de coordenadas e o eixo de abcisas para o debuxo do pacing.

Realízase a gráfica nunha cuadrícula.

Empréganse valores significativos na gráfica.

Identifícase cada valor cun nivel de aumento do pacing.

Realízase unha conclusión sobre o resultado.

Achégase unha valoración de mellora sobre o resultado.

Analízase a influencia do xénero ao que pertence o xogo.

Resultado
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4.1.2. TO. 2 Informe sobre os elementos de deseño de nivel (10%) Valor 

Ferramentas de deseño de nivel 1 0.75 0.5 0.25

Inclúese unha listaxe das ferramentas de deseño de nivel atopadas.

Establécese o momento no que se atopan ditas ferramentas.

Realízase unha conclusión sobre o resultado.

Achégase unha valoración de mellora sobre o resultado.

Analízase a influencia do xénero ao que pertence o xogo.

Resultado

4.2. MODELO DE PROBA ESCRITA (10%)
PE. 1 Cuestionario sobre as ferramentas habituais de deseño de niveis. Responde brevemente ás seguintes preguntas relativas ao 
deseño de niveis.

1.- Que é o pacing e en que consiste?
O pacing é o ritmo do xogo e consiste na forma na que se narra 
unha historia, de tal maneira, que un xogador estea interesado.

2.- Que é un landmark?
Un landkmark é un elemento que serve para dirixir a atención do 
xogador nunha dirección concreta.

3.- Que sentido ten combinar o backgracking co one way 
transition?
Se combinamos o backgracking co one way transition, o xogador 
non pode voltar atrás e ten que optar polo segundo vieiro que lle 
ofrecemos para voltar ao mesmo sitio no que estaba. Engade xo-
gabilidade.

4.- Que ferramenta hai que usar con moito coidado se non que-
remos que frustre ao xogador?
O branching pode acabar usándose de maneira esaxerada e, polo 
tanto, acabar frustrando ao xogador ante a posibilidade "infinita" 
de opcións que se abren ante el.

5.- Para que se usa unha hint?
Unha hint ou pista úsase para que o xogador entenda, desde o 
principio, que é o que debe facer na zona que está a explorar e 
onde dirixirse cando atopa dita solución. É dicir, diche que hai unha 

cousa que non sabes para que serve e xérache dúbida. Cando ato-
pas o punto co que conectalo, xera unha satisfacción ao xogador.

6.- Que ferramenta de deseño de niveis pódese expor e que per-
tence á arte?
A iluminación e as cores pertencen á arte e, con todo, pódense 
usar para atraer a atención do xogador cara a unha determinada 
dirección cando a xeometría non é suficiente.

7.- Que é o main path?
O main path é o vieiro máis curto cara ao obxectivo se o xogador 
vai cumprindo con todas as tarefas ou obxectivos secundarios do 
nivel.

8.- Cal é o obxectivo principal do xogador?
O obxectivo principal do xogador é avanzar.

9.- Cal é a ferramenta de deseño máis esquecida e por que?
A verticalidade é a ferramenta máis esquecida porque expomos o 
deseño de niveis nun papel ou plano de dúas dimensións.

10.- Cal é a ferramenta máis elegante?
O recurso máis elegante no deseño de niveis é a falsa sensación 
de liberdade dándolle ao xogador máis opcións das que, realmen-
te, existen.
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4.3. MODELO DE LISTA DE COTEXO

4.3.2. LC.2 Debuxo do primeiro nivel do proxecto individual (20%)

Valor

Deseño de nivel Sí Non

Identifícase o proxecto.

Debúxase o primeiro nivel, ou o equivalente ao mesmo,    
do proxecto individual.

Úsase unha cuadrícula.

Engádense as mecánicas de xogo.

Tense en conta o pacing para o uso dos elementos de 
deseño.

Establécese o principio e fin do devandito nivel.

Exponse un deseño de nivel fácil de reiterar.

Establécese un código de cor e nomenclatura para as 
iconas colocadas no debuxo.

Resultado

4.3.1. LC.1 Debuxo do grid do proxecto individual (20%)

Valor

Grid do personaxe principal con background Sí Non

Identifícase o proxecto.

Especifícanse as características técnicas do personaxe prin-
cipal en unidades determinadas en documento aparte.

Sinálase a altura e anchura do personaxe principal no docu-
mento anterior.

Descríbese o salto máximo en altura que pode realizar        
o personaxe principal no documento anterior.

Descríbese o salto máximo en anchura que pode realizar    
o personaxe principal no documento anterior.

Descríbese o salto mínimo en altura que pode realizar         
o personaxe principal no documento anterior.

Descríbese o salto mínimo en anchura que pode realizar     
o personaxe principal no documento anterior.

Establécese a altura mínima e máxima do chan.

Establécese a altura mínima e máxima do teito.

Establécense as unidades de anchura dos corredores na 
súa versión máis estreita e ancha (este é un posible ítem).

Úsase unha cuadrícula.

Debúxase o grid.

Debúxase ao personaxe principal.

Debúxase o background.

Indícanse as unidades da folla das especificacións técnicas.

Resultado
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4.3.3. LC.3 GrayBox (20%)

Valor

GrayBox Sí Non

Identifícase o proxecto.

Debuxouse unha gráfica do pacing nunha cuadrícula.

Creouse unha gráfica co nome do eixo de coordenadas       
e abscisas.

Rexistrouse, na gráfica, os ítems de deseño de niveis.

Recóllese un executable.

Recóllese a posibilidade de andar polo nivel.

Recóllese un nivel que contén un GrayBox.

Estipulouse un tempo de xogo para o player.

Recóllese o nivel creado no motor.

Nomeouse convenientemente os assets do proxecto.

Ordenáronse axeitadamente os assets do proxecto. 

Hase xerarquizado axeitadamente os assets do proxecto.

Utilizáronse os assets axeitados (primitivas).

Realizouse unha conclusión do que acontece no nivel.

Realizouse unha valoración persoal que poida mellorar o 
pacing.

Resultado

Unidade Didáctica 3   ·   Deseño de niveis
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1. FICHA TÉCNICA

Contexto da actividade
Unidade didáctica Duración Sesións 60´ Actividades

UD04. O son na produción de 
videoxogos.

10 3 A01. Impartición dos contidos teóricos.

2 A02. Deseño sonoro lineal e interactivo.

3 A03. Manual de instruccións para profesionais de son de videoxogos.

2 A04. Middleware de son para videoxogos.

Título da actividade
Nº Título Descrición Duración

UD04 O son na produción de videoxogos Funcións e relacións de traballo dos profesionais de son no proceso da produción de 
videoxogos. 

10

Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade
Obxectivos específicos Actividade Descrición básica Duración

O4.1 Analizar o mercado dos produtos interactivos e posicionar nel a labor dos profe-
sionais de son.

UD04 O son na 
produción de 
videoxogos.

Funcións e relacións 
de traballo dos pro-
fesionais de son no 
proceso da produ-
ción de videoxogos.

10

O4.2 Identificar as necesidades e dificultades da intervención dos profesionais do son 
na produción de videoxogos. 

O4.3 Determinar ferramentas e actuacións do profesional de son para un exercicio 
competitivo na produción de videoxogos.

Criterios de avaliación
• Identificáronse as tarefas profesionais que os equipos de son levan a cabo no sector do produto interactivo.
• Determináronse os factores que dificultan o exercicio óptimo dos profesionais de son no desenvolvemento de interactivos (videoxogos) e as conse-
cuencias derivadas.
• Concretáronse as actuacións que os profesionais de son deben executar para a consecución dunha práctica profesional satisfactoria que os sitúe nunha 
posición de igualdade co resto do equipo de desenvolvemento e produción.

Contidos
• Visión xeral da contorna de produción do interactivo en España e organización dos servizos ofertados polos profesionais de son.
• Evolución e adaptación do perfil do profesional de son clásico audiovisual a interactivo.
• Actuacións e ferramentas do profesionais de son na produción de videoxogos.

Unidade Didáctica 4   ·   O
 son na produción de videoxogos
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Actividades de ensinanza e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos de avaliación 
Que é e para 

que Como Con que Como e con que se 
valora

Duración 
(sesións)Actividade 

(título e des-
crición)

Profesorado 
(en termos de 

tarefas)

Alumnado 
(tarefas)

Resultados  
ou produtos Recursos

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación
O son na 
produción de 
videoxogos.
• Os alumnos 

analizarán 
as funcións 
e relacións 
de traballo 
dos profe-
sionais de 
son no 
proceso de 
produción 
dos video-
xogos. 

• Análise xeral do 
sector da pro-
dución sonora 
no sector dos 
interactivos en 
España.

• Reflexión sobre 
a evolución e 
adaptación dos 
profesionais de 
son nos novos 
escenarios de 
produción sono-
ra interactiva.

• Exposición e 
consideración 
das actuacións 
profesionais 
conducentes a 
unha execución 
satisfactoria na 
produción sono-
ra de videoxogos.

• O alumno toma notas e par-
ticipa activamente no debate 
propiciado no aula a partires 
das explicacións dadas por o 
docente.

• Apuntamentos.

• Preguntas.

• Apuntamentos do 
profesor.

• Ordenador para 
medios audiovi-
suais.

• Libro Blanco del De-
sarrollo Español de 
Videoxogos 2018.

• Acceso a Internet.

3

• Deseño lineal vs. deseño inte-
ractivo. Os alumnos traballan-
do en pares, elaborarán unha 
táboa que permita a compa-
ración do deseño audiovisual 
clásico co deseño interactivo 
para videoxogos, e extraerán 
conclusións derivadas da in-
formación obtida. Exposición e 
debate no aula.

• Táboa comparati-
va dos dous tipos 
de deseño sono-
ro, e conclusións 
extraídas ante os 
resultados obti-
dos.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• Modelo de táboa 
comparativa.

• TO.1 – Táboa de 
indicadores sobre a 
comparativa realiza-
da, tendo en conta 
o número e detalle 
dos items compara-
dos e a relevancia e 
seriedade das con-
clusións ofrecidas.

2

• Decálogo da produción sonora 
en videoxogos. Continuando 
en pares, os alumnos redac-
tarán agora as instrucións 
que un profesional de son de 
videoxogos e unha empresa de 
videoxogos deben seguir para 
profesionalizar o sector e tra-
ballar con éxito na produción 
sonora de videoxogos.

• Manual de instru-
cións para profe-
sionais de son e 
videoxogos que 
queiran profesio-
nalizar o sector 
do audio interac-
tivo e traballar 
nel con éxito e 
continuidade.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• Apuntamentos.

• Libro Blanco del De-
sarrollo Español de 
Videoxogos 2018.

• TO.2 – Táboa de 
indicadores sobre o 
manual elaborado, 
considerando o gra-
do de detalle apor-
tado e a coherencia 
na secuenciación 
das instrucións.

3

• Middleware de son – Os 
alumnos en pares investigarán 
e se documentarán sobre o 
"middleware" de son que un 
profesional debe coñecer para 
ser competitivo na produción 
de videoxogos: ámbito de 
empleo, aplicacións especificas 
nos xogos, tipos de licencia, 
prezos, coñecementos previos, 
formación dispoñible, etc.

• Informe sobre o 
middleware de 
son que existe 
no mercado e 
que aspira a 
se converter 
en estándar, a 
súas aplicacións 
e panorama 
formativo.

• Ordenadores e 
acceso a Internet.

• LC.1 – Lista de 
cotexo sobre as 
características do 
middleware de son 
para videoxogos. 

2
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Unidade Didáctica 4   ·   O
 son na produción de videoxogos

2. O SON NA PRODUCIÓN DE VIDEOXOGOS

2.1. INTRODUCIÓN

Nesta unidade didáctica imos analizar os diferentes aspectos 
relativos ao son e músicas que debemos considerar cando partici-
pamos no proxecto dun interactivo, concretamente un videoxogo.

Os obxectivos específicos sobre os que traballaremos son:

• Analizar o mercado dos produtos interactivos en xeral en 
España e posicionar nel o labor dos profesionais de son.

• Identificar as necesidades e dificultades da intervención dos 
profesionais de son na produción de videoxogos, tendo en conta 
que o perfil do profesional de son que temos hoxe no sector pro-
vén dun perfil audiovisual clásico, e que o novo profesional ato-
pa moitas dificultades para formarse nos procesos e medios que 
demandan os produtos interactivos.

• Determinar as actuacións que o profesional de son debe 
executar na consecución dunha práctica satisfactoria na produ-
ción de videoxogos: intervención activa desde o desenvolvemento 
do proxecto, establecemento da comunicación co resto do equi-
po, emprego de ferramentas middleware para o tratamento e a 
integración do audio no xogo, estimación de tempos e tarifas.

2.2. ACTIVIDADE

A contorna de produción do interactivo en xeral España esta-
blece a separación entre a produción de son para interactivos da 
produción musical e desenvolvemento do son, pero a realidade é 
que, cada vez con máis interese produtivo, o mercado solicita que 
ambos os ámbitos únanse. 

Este interese orixínase e faise forte na realidade de que os pro-
dutores de son e ambientación musical desenvolven a maior par-
te da súa actividade profesional no sector do interactivo, o dos 
videoxogos, particularmente no mundo do dispositivo móbil, e en 

aplicacións de computador. O mundo da interactividade ampliou 
o abanico de posibilidades laborais e o perfil do profesional de son 
deixou de axustarse unicamente ao do audiovisual clásico.

Ademais, a actividade profesional sonora debe de poder mirar 
e debidamente atender ás necesidades futuras. Falamos do que 
está por vir: o son ambisónico ou o posicionamiento 3D empre-
gados na sonorización da realidade virtual e dos vídeos 360º. E 
tamén chega o Cloud gaming, plataformas de xogo baseadas en 
streaming. Estas novas aproximacións tecnolóxicas esixen do pro-
fesional de son o coñecemento de novas formas e métodos de 
gravación, captación, tratamento, mestura e entrega de materiais 
de audio, é dicir, faise necesaria unha reflexión sobre cales son 
as ferramentas necesarias para satisfacer a boa calidade do pro-
duto final.

2.2.1. Visión xeral da contorna de produción sonora en interactivo

É demasiado habitual en España que a intervención dos profe-
sionais de son, xa sexan os compositores musicais ou os deseña-
dores sonoros, suceda na etapa final da produción do videoxogo, 
sen que interviñesen ou participado previamente sequera na eta-
pa do desenvolvemento. Esta peculiaridade soamente explícase 
se aplicamos neste ámbito interactivo os mesmos esquemas que 
se manexan na produción audiovisual tradicional. 

Neste esquema clásico que se herda do campo audiovisual, 
a incorporación do audio realízase cando a montaxe das imaxes 
finalizou a narrativa visual, con tempos definidos e contornas con-
troladas. E isto é algo que ten sentido nun tipo de narrativa lineal, 
como o que ofrecen anuncios, películas e series, por exemplo, 
onde o espectador soamente pode adoptar un papel pasivo e non 
participar nin intervir na sucesión dos eventos relatados.

Pero, que sucede cando o espectador pasa a ser o xogador e 
as súas decisións influencian e cambian a historia? Desde o punto 
de vista da produción xa non soamente falamos desta posibilidade 
interactiva a un nivel narrativo, senón tamén a un nivel mecánico, 
o cal incorpora unha complexidade engadida na que o profesional 
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do audio perde o control dos tempos, do espazo, dos elementos 
que transitan pola escena, da mestura, e aparece unha nova for-
ma de integración de son e música no xogo, a través da programa-
ción, a cal leva a cabo o programador do equipo.

É neste panorama de cambio e adaptación ao produto interac-
tivo onde o profesional de son debe de librarse do esquema clá-
sico. E aínda que as empresas máis grandes poden ser capaces de 
abordar este cambio con maior capacidade, o problema atópase 
normalmente nas empresas pequenas, máis abundantes e peor 
preparadas para enfrontarse á adaptación que supón cambiar a 
externalización do audio pola incorporación do profesional xa na 
fase de desenvolvemento, e introducir middleware de audio na 
produción no canto de que sexa soamente o programador o que 
realice a integración, por mencionar dúas das moitas necesida-
des xurdidas. 

No panorama empresarial español as empresas e profesionais 
que se dedican á produción sonora tamén se enfrontan a unha 
situación de baixa profesionalización no que se refire á produ-
ción de interactivos e videoxogos, e a unha distribución e espe-
cialización caprichosas dos servizo ofrecidos ao longo do territo-
rio. Unha vez máis, hai que remitirse a esa herdanza audiovisual 
clásica mencionada.

Ter oportunidades laborais fose de España esixe realizar unha 
rápida adaptación a outras formas de traballo, máis profesionali-
zadas e especializadas, que adoitan imperar noutros países, como 
nos Estados unidos e en Alemaña, onde podemos atopar profe-
sionais especializados en foley exclusivamente ou os especializa-
dos en ambientación, mentres que en España o normal é ofrecer 
todos os servizos sonoros e musicais conxuntamente. 

E a que se debe esta baixa profesionalización do son no sector 
do interactivo? Fundamentalmente á falta de formación superior 
especializada e accesible, un problema do que tamén se lamen-
tan as empresas de videoxogos. Actualmente pódese atopar algún 
grao e algún máster, pero case sempre ofrecidos por centros pri-
vados a prezos moi elevados. E mentres que o panorama formati-

vo non mellore, a alternativa que nos dá acceso a esta profesiona-
lización é a autoformación. 

2.2.2. Evolución e adaptación do perfil do profesional de son

Sen dúbida, un bo inicio neste obxectivo común de profesio-
nalización sexa o recoñecemento da relevancia positiva que o pro-
fesional de son ten no desenvolvemento dun proxecto. Hai que 
cambiar a mentalidade nos equipos de desenvolvemento e des-
montar a falsidade de que o son non é un ingrediente tan impor-
tante no xogo como o poida ser a parte gráfica ou o deseño de 
niveis, e que incorporar no desenvolvemento a un ou varios pro-
fesionais de son é algo que soamente vai redundar na obtención 
dun acabado sonoro profesional e de calidade.

Se o profesional de son está presente e participa técnica e 
creativamente a fase de desenvolvemento, achegarase ao proxec-
to unha voz profesional máis que, a través das súas opinións e 
valoracións, enriquecerá o produto resultante e engadirá cali-
dade á experiencia do cliente final, o xogador. Quizais implique 
un investimento inicial maior, pero vai evitar a molesta situación 
habitual na que o profesional de son entra a traballar na produ-
ción do videoxogo cando xa non hai diñeiro e hai moito menos 
tempo, cando xa hai algún nivel feito, definíronse os personaxes e 
as mecánicas e cando finalmente incorpórase o son, algunhas das 
animacións e mecánicas deixan de ter sentido e poderíanse haber 
resolvido e simplificado algunhas cuestións. 

O resultado é que algunhas cousas saen fatal e no mellor dos 
casos, desperdiciouse a oportunidade de enriquecer a narrativa 
de xeito sonoro, porque o desenvolvemento foi neglixente, entre 
outras consideracións, coa conclusión de que se o audio é inmer-
sivo e de gran calidade, a experiencia de xogo é incomparable.

Nunha intervención ideal do profesional de son, desde o inicio 
do desenvolvemento do proxecto de videoxogo, o concepto sono-
ro a desenvolver participa e intervén en conxunto coa narrativa 
interactiva. Normalmente será unha persoa do equipo de desen-
volvemento, o coordinador ou project manager a que se encargue 
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de establecer a comunicación sobre o estilo ou experiencia sono-
ra que se quere realizar entre o equipo de son e o resto de equi-
pos na organización do tratamento conceptual do proxecto. Neste 
momento é moi importante saber o grao de resolución que o des-
envolvedor imprime ao proxecto, é dicir, cantas persoas van estar 
opinando sobre o concepto sonoro e como se xestiona, é dicir, 
quen decide finalmente o concepto sonoro a desenvolver. Cantas 
máis persoas opinen, máis difícil vai ser satisfacer a todo o mundo.

E non soamente isto, tamén é moi importante que o profesio-
nal de son coñeza con que outros perfís profesionais dentro do 
equipo vai traballar directamente, xa que desta relación vai depen-
der a calidade do traballo. O xeral é que sexa a persoa que inte-
gra o audio no xogo, o programador. A presenza do profesional de 
son neste momento da produción é moi importante. Parte do seu 
labor é suplir as carencias de formación do programador en mate-
ria de audio, quizais non tanto desde o punto de vista da narrati-
va sonora e musical pero si desde o punto de vista da física do son. 

A dinámica do traballo é outro dos aspectos determinantes do 
grao de profesionalidade a executar. É decisivo que as preguntas 
importantes, tanto creativas como técnicas, que se formulan des-
de o equipo de son non queden sen responder, que se lle propor-
cionen referencias suficientes e válidas desde produción –vídeos, 
acceso ao xogo– que debuxen un marco real de traballo sonoro 
e musical, expresadas nun documento común –como documento 
de eventos–, e que se produza feedback, retroalimentación sobre 
o traballo realizado ata o momento en aras de realizar cambios, 
melloras e axustes a tempo, co fluxo do traballo en desenvolve-
mento. Da mesma maneira, o soundbank de xogo ha de axustar-
se ás limitacións que impón a plataforma para a que se desenvol-
ve, ou se se vai a realizar unha adaptación para outras contornas. 
O profesional de son debe coñecer esta información para poder 
establecer e xogar coas codificacións dos diferentes audios e des-
ta maneira optimizar a súa calidade en función da súa natureza, 
destino e soporte.

O tempo de traballo, outro tema que cae baixo o manto clá-
sico. Se o profesional de son entra a traballar a dúas semanas de 

finalizar o proxecto, mellor que este sexa un xogo para dispositi-
vos móbiles que requira pouca música e 200 efectos; se o xogo é 
máis grande, xa non resulta viable. Se a súa participación e achega 
sucede desde o desenvolvemento, o deseño sonoro poderá bene-
ficiarse de máis tempo, do feedback e dunha dinámica de traballo 
que permita empregar música procedural ou adaptativa na histo-
ria e o emprego de middleware nos casos nos que o desenvolve-
dor teña suficiente confianza no profesional de son. Tamén sería 
posible abordar a dobraxe das voces e ampliar a localización do 
xogo, evitando a dificultade engadida que implica xogar e ler sub-
títulos ao mesmo tempo; ou contar cunha dobraxe profesional 
que mellore a experiencia do xogador, no canto de esnaquizala 
cunha mal dobraxe. Ambas as opcións incrementan notablemen-
te o capítulo de gastos, pero a calidade da inmersión que propor-
cionan sería amplamente compensada. 

A cobranza é algo máis complicado de establecer pois vai 
depender de que tipo de traballo realízase: con licenza exclusivi-
dade sobre o contido ou coa posibilidade de reserva dalgún dere-
ito de explotación, como podería ser reunir as músicas nun disco 
ou a venda dos efectos como assets nunha tenda. Outras veces, 
nas que se traballa sen cobrar a obra explicitamente, o profesional 
de son recibe unha porcentaxe do beneficio do xogo establecido 
por contrato, como o resto do equipo. En países como os Estados 
Unidos nos que non hai posibilidade de reserva dalgún dereito de 
autor, existe unha tarifa estándar.

2.2.3. Ferramentas do profesional de son na produción de 
videoxogos

E neste marco no que se debuxa a produción sonora para 
videoxogos, sen dúbida chama a atención a importancia do poten-
cial profesional do middleware de audio. Non só como ferramen-
ta creativa e técnica, senón tamén como instrumento que per-
mite ao profesional de audio integrar eles mesmos o produto do 
seu traballo no xogo. Doutra banda, o emprego de middleware 
non impide o traballo con elementos sonoros lineais, como son 
os loops de audio e os tracks integrados directamente por pro-
gramación.
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Sen dúbida, a interactividade afecta o modo no que se expón a 

composición da banda sonora porque a falta de linearidade requi-
re dun esforzo adicional no deseño: o conxunto sonoro debe coi-
darse en calidade e coherencia en cada paso. Fálase entón de 
música adaptativa, un tipo de audio que se emprega en videoxo-
gos coa capacidade de acomodarse e evolucionar coa experien-
cia de xogo, segundo as decisións que toma o xogador. Son sons 
que se adaptan ao contexto no que se reproducen grazas a que 
están dispostos en capas que se activan e desactivan en función 
das accións e mecánicas que se disparan, as zonas de xogo ou a 
intensidade das situacións narrativas.

A música adaptativa prepáraa e intégraa o profesional de 
audio no xogo mediante o emprego de middleware, un progra-
ma que serve de ponte entre o DAW (Dixital Audio Workstation) e 
o motor de programación. Con estes programas –FMOD e Wwise 
son os máis empregados– o profesional de son pode facerse cargo 
de todo o que son as probas do audio dentro do sistema, como se 
integra, como funciona, mesmo traballar a parte de mestura den-
tro do xogo, modificar os audios en tempo real, detectar fallos na 
integración do audio, os ocos, as cousas que faltan, as cousas que 
sobran. E ademais cóntase coa vantaxe de que ninguén mellor que 
a persoa que creou os sons saberá como deben implementarse 
para que no seu conxunto soen ben.

FMOD anúnciase como unha ferramenta especializada en 
audio adaptativo que ofrece unha licenza gratuíta aos proxectos 
Indie (establecido por orzamento) coa limitación dun uso cada 
doce meses e se se realiza algún máis, a dous mil euros por cada 
xogo. Na web hai algo de formación, pero moi pouco.

Wwise anúnciase como unha ferramenta de audio interactivo 
para videoxogos. Traballa sobre un sistema de plug-ins propios e 
de terceiros. As súas licenzas inclúen producións non lucrativas e 
para estudantes, ademais das que varían en prezo segundo o orza-
mento do proxecto. A web ofrece formación e un sistema de cer-
tificación oficial.

2.3. TAREFAS

Tarefa 1. Deseño lineal vs. deseño interactivo. Elabórase unha 
táboa comparativa que revele e faga constar as diferenzas que 
existen entre a produción sonora audiovisual clásica e a produ-
ción sonora para un videoxogo.

Tarefa 2. Decálogo da produción sonora en videoxogos. Re-
dacción dun manual de instrucións para as empresas desenvolve-
doras de videoxogos e para os profesionais de son que recolla as 
prácticas que axudarían a profesionalizar o sector. 

Tarefa 3. Middleware de son. Elaboración dun informe sobre 
o middleware de son que existe no mercado e que aspira a con-
verterse en estándar, as súas aplicacións e panorama formativo.

2.3.1. Tarefa 1. Deseño lineal vs. deseño interactivo

Enunciado 
Os alumnos organízanse en parellas de traballo.
Cada parella elabora unha táboa comparativa das característi-

cas da produción sonora audiovisual clásica e da produción inte-
ractiva, tomando como exemplo de referencia unha serie de tele-
visión e un videoxogo. 

Aleatoriamente polo docente solicítase das parellas formadas 
que indiquen unha característica que enunciasen e as diferenzas 
sobre a mesma que analizaron.

Solución
· Tipo de experiencia: pasiva vs. activa.
· Duración aproximada: unhas 2 horas vs. unhas 10 horas ou 

máis segundo o xénero de xogo.
· Número de experiencias: xeralmente unha vs. moitas e varia-

das.
· Estruturas narrativas: Lineal (un principio, un desenvolvemen-

to e un final) vs. non lineal (múltiples resultados e historias evolu-
tivas).

· Media de música: 1 hora vs. 2 a 3 horas.
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· Control sobre a produción sonora: tempos e mestura axusta-
dos a un tempo fixo vs. tempos e mestura enmarcados dentro das 
posibles opcións da narrativa.

2.3.2. Tarefa 2. Decálogo da produción sonora en videoxogos

Enunciado 
A organización do traballo continúa en parellas. 
Analizar a actuación de desenvolvedores e profesionais do 

audio nun proxecto de videoxogos, valorando de maneira crítica e 
construtiva os factores que facilitarían un bo traballo colaborativo 
e mellorarían a profesionalización de ambos os sectores, especial-
mente nas empresas pequenas.

Recoller esas actuacións e plasmalas nunha especie de decá-
logo ou manual de instrucións para ambos os perfís profesionais.

Solución
· Lectura e discusión en clase sobre a lista de actuacións e a 

súa cronoloxía. 
· Establecemento do prezo do traballo e reserva ou exclusivi-

dade dos dereitos de autor sobre o material sonoro.
· Participación no equipo de desenvolvemento, desde o princi-

pio, achegando ideas.
· Obtención de referencias sonoras e desenvolvemento do 

deseño sonoro.
· Elaborar o documento de deseño sonoro en empresas indie, 

traballando co responsable do deseño interactivo.
· Xestión do deseño sonoro co project manager.
· Colaboración e comunicación con outros departamentos
· Dar e recibir feedback.
· Data de entrega e tempo de traballo dispoñible.
· Gravación e preparación dos materiais sonoros para o sound-

bank do xogo.
· Axustes técnicos de compresión segundo plataforma e so-

porte.
· Integración do son con axuda de middleware, testeo e axuste.

2.3.3. Tarefa 3. Middleware de son

Enunciado
As mesmas parellas de alumnos realizarán un breve traballo de 

investigación e documentación sobre o middleware de audio que 
compite no mercado por converterse en estándar do sector. Nesta 
investigación non se incluirán as DAW.

Solución
Informe de documentación:
· Nome e empresa do middleware.
· Valoración por parte dos seus usuarios.
· Ámbito de emprego: limitado a xogos ou dá resposta a outro 

tipo de produtos
· Aplicacións especificas nos xogos 
· Tipos de licenza ofrecidos
· Prezos segundo orzamento do proxecto
· Coñecementos previos necesarios
· Requisitos técnicos 
· Formación dispoñible
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3. MATERIAIS

3.1. DOCUMENTOS DE APOIO OU REFERENCIA

Artígos

David Martínez, Israel, “Música y sonido para videoxogos”, 
https://press-music.com/musica-y-sonido-para-videojuegos/,
2 de decembro de 2019.

Lánchez Pérez, Madelón, Diseño sonoro para videojuegos: 
retos & oportunidades das Xornadas de produción de videoxogos 
do CIFP Imaxe e Son de A Coruña, A Coruña, 7 e 8 de novembro 
de 2019.

Rincón, Rubén, “La importancia del sonido en un equipo 
de desarrollo de videojuegos, https://www.devuego.es/blog/ 
2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-
videojuegos/, 2 de decembro de 2019.

Rincón, Rubén, “El audio adaptativo en videojuegos”, https://
www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-
videojuegos/, 2 de decembro de 2019.

Ruete, Borja, “¿Cómo se compone la música de los videojuegos?, 
https://elpais.com/cultura/2019/10/16/1up/1571234572_073 
338.html, 2 de decembro de 2019.

Sánchez, Damián, “Creando la banda sonora de Temtem: 
música adaptativa, https://www.devuego.es/blog/2019/10/02/
creando-la-banda-sonora-de-temtem-musica-adaptativa/, 2 de 
decembro de 2019.

Slant, “FMOD Studio vs. Wwise”, https://www.slant.co/
versus/5973/5974/~fmod-studio_vs_wwise, 2 de decembro de 
2019.
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Informes

DEV, Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018, 
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018, 2 
de decembro de 2019.

Webs

FMOD, middleware de Firelight Technologies Pty Ltd, https://
www.fmod.com/, 2 de decembro de 2019.

Wwise, middleware de AudioKinetics, https://www.audiokine 
tic.com/products/wwise/, 2 de decembro de 2019.

3.2. RECURSOS DIDÁCTICOS

• Apuntamentos.
• Ordenadores para medios audiovisuais con conexión a 

Internet.
• Software editor de texto.
• Pantalla e proxector.
• Materiais entregados polo docente.

https://press-music.com/musica-y-sonido-para-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/ 2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/ 2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/ 2015/07/21/la-importancia-del-sonido-equipo-desarrollo-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-videojuegos
https://www.devuego.es/blog/2015/04/20/el-audio-adaptativo-en-videojuegos
https://elpais.com/cultura/2019/10/16/1up/1571234572_073 338.html
https://elpais.com/cultura/2019/10/16/1up/1571234572_073 338.html
https://www.devuego.es/blog/2019/10/02/creando-la-banda-sonora-de-temtem-musica-adaptativa
https://www.devuego.es/blog/2019/10/02/creando-la-banda-sonora-de-temtem-musica-adaptativa
https://www.slant.co/versus/5973/5974/~fmod-studio_vs_wwise
https://www.slant.co/versus/5973/5974/~fmod-studio_vs_wwise
http://qww.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2018
https://www.fmod.com
https://www.fmod.com
https://www.audiokine tic.com/products/wwise
https://www.audiokine tic.com/products/wwise
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4. AVALIACIÓN

Evidencia de aprendizaxe Instrumento de avaliación 

• Táboa comparativa sobre deseño lineal vs. deseño interactivo. • TO.1 – Táboa de indicadores sobre a comparativa realizada tendo en 
conta o número e detalle de elementos comparados e a relevancia e serie-
dade das conclusións ofrecidas.

• Decálogo da produción sonora en videoxogos. • TO.2 – Táboa de indicadores sobre o manual elaborado, considerando 
o grao de detalle achegado e a coherencia na secuencia das instrucións.

• Documentación sobre middleaware de audio. • LC.1 – Lista de cotexo sobre as características do middleaware de son 
para videoxogos.

4.1. MODELO TO táboa de indicadores 

4.1.1. TO.1 Comparativa deseño lineal vs deseño interactivo (33%) Valor 

Ìtems de comparación 1 0.75 0.5 0.25

Diferénciase explicitamente entre experiencia pasiva e activa, desde o punto do vista do 
destinatario.

Inclúese a diferenza de duracións de ambas as experiencias, indicando tempo aproximados.

Menciónase a variedade de experiencias que ofrece o videoxogo ou a singularidade da 
lineal.

Distínguese entre a narrativa lineal e a narrativa interactiva, desde o punto de vista do 
desenvolvemento da historia.

Apréciase a diferenza entre a cantidade de música que se necesita compoñer para un 
deseño e outro.

Se realiza algunha diferenciación respecto ao control sobre a produción sonora: tempos, 
mestura, etc.

Diferénciase especificamente entre a música lineal e a música adaptativa e inmersiva, 
propia dos videoxogos.

Menciónase a diferenza do tratamento dos dereitos de autoría en ambos os deseños 
asociados a produtos singulares.

A comparativa realizada ofrece un número suficiente e representativo de elementos.

Alcánzanse conclusións serias respecto a os resultados obtidos na comparativa.

Resultado

Unidade Didáctica 4   ·   O
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4.1.2. TO. 2 Decálogo da produción sonora en videoxogos (34%)
Valor 

Lista de instrucións 1 0.75 0.5 0.25

A lista inclúe a etapa de desenvolvemento de maneira relevante como factor crave na profesionalización.

Inclúese o establecemento do prezo e a exclusividade e/ou os dereitos de autor.

Menciónase na lista e está ben colocado na orde que lle corresponde o documento de deseño sonoro.

Inclúese a comunicación e o feecback co resto de equipos e co project manager.

A lista incorpora mención aos tempos dispoñibles de traballo e entrega.

Incorpórase aos lista conceptos técnicos como axustes de compresión e limitacións do soundbank do xogo en 
función de plataformas e soportes.

Está presente a intervención do middleware como ferramenta de creativa e técnica de testeo e integración 
sonora.

A orde de colocación dos elementos da lista ofrece coherencia cronolóxica.

A lista proporciona un número de instrucións que percorre todas as etapas da produción.

As instrucións están redactadas claramente e reflicten o falado na fase de lectura e discusión na aula.

Resultado

4.3. MODELO LC lista de cotexo

4.3.1. LC.1 Documentación sobre middleware de audio (33%)
Valor

Informe sobre "middleware" de son Sí Non

Infórmase sobre o nome do middleware e da empresa da cal é produto nun número igual ou superior a dous.

Indícase que middleware de son é mellor/peor valorado polos propios usuarios e ofrécese algunha razón.

Indícase entre que aplicacións DAW e motores de programación serven de ponte estes middleware.

Indícase en que tipo de producións emprégase en xeral ou é preferido.

Faise mención das funcións específicas que realiza o middleware de son na produción de videoxogos.

Especifícanse os tipos de licenza que se ofrecen para cada middleware mencionado no informe.

Recóllense os prezos das licenzas e as circunstancias xerais e especiais do seu abono.

Investígase e establécense os coñecementos previos que se requiren para traballar eficientemente co middleware.

Investígase e dáse referencia da formación presencial ou online que existe á que tería acceso un profesional de son, á marxe do prezo, 
o cal tamén se indica.

O informa proporciona información suficiente e cumpre os obxectivos solicitados.

ResultadoUn
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