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Introdução
Paciência no trânsito é coisa de otário. Aqui 

é competência no transporte alternativo de 
gente, cachorro e itens importantes para sua 
vida ou negócio. Quando o tempo e a cidade 
estiverem contra você, conte com os nossos 
serviços.  Quer chegar mais rápido sem muitos 
problemas? Nós temos uma equipe pronta 
para te atender com qualidade. 

Neste RPG você vai realizar o seu sonho de 
pilotar o possante mais campeão de todos e 
de fazer as entregas mais cabulosas.

Este jogo utiliza dados de 6 lados e um 
sistema de conjunto de dados. O seu per-
sonagem tem características que definem 
a quantidade de dados presente em cada 
conjunto de dados. Ao jogar um conjunto de 
dados, todo dado com resultado 4 ou maior é 
considerado um sucesso. Bônus e Penalidades 
podem alterar a Dificuldade em determina-
das situações, aumentando ou diminuindo o 
número que um dado precisa rolar para ser 
considerado um sucesso. O narrador, por sua 
vez define o Nível de Desafio, que vai dizer 
quantos sucessos são necessários para se ter 
êxito em uma ação. Ações de Nível de Desa-
fio Fácil precisam de 0 (são realizadas auto-
maticamente) ou 1 sucesso. Ações de Nível 
de Desafio Médio precisam de 2 sucessos e 
ações de Nível de Desafio Difícil precisam de 
3 sucessos.

Exemplo: Natanael do Celta 2012 carregava no 
banco de trás a filha do famoso ator televisivo. 
Natanael é um piloto de fuga capacitado que 
tem 4 pontos no quesito Pilotagem. Durante o 
percurso do transporte,  o seu carro foi inter-
ceptado por um grupo de sequestradores. 

O narrador pede um teste de pilotagem em 
que são necessários 2 sucessos para conseguir 
evitar a ofensiva. O jogador lança quatro dados, 
obtendo os valores de 4,5,2,1. A dificuldade 
base para se ter sucesso em um dado é 4, ou 
seja, o jogador precisa rolar 4 ou mais no dado 
para que seja considerado um sucesso. O joga-
dor obteve o número necessário de sucessos e 
o narrador segue com a história considerando 
que por enquanto, a carga está a salvo.

Criação de 
Personagens
 O transporte urbano é composto por uma 

série de indivíduos capacitados na arte de 
entrega. Esta seção vai ajudar você a constru-
ir seu herói da pilotagem. O personagem é 
definido pelos pontos distribuídos em cinco 
atributos básicos, um arquétipo e um veículo. 
Além disso, você está livre para criar a história 
que desejar para dar vida ao seu personagem.

Atributos
Cada personagem possui cinco atributos 

listados abaixo cujos valores variam entre  0 e 
5. Todos os jogadores começam com um pon-
to em cada atributo e possuem 5 pontos que 
devem ser distribuídos livremente entre eles:

Pilotagem: Capacidade de controlar 
veículos motorizados. Seja para acelerar em 
uma perseguição, manter altas velocidades 
constantemente ou fazer manobras arrisca-
das. Esse é o atributo para quem está atrás do 
volante.

Atletismo: Capacidade  de fazer grandes 
esforços físicos e utilizar veículos não motor-
izados. Subir e descer escadas rapidamente, 
realizar grandes saltos por cima de prédios ou 
de um veículo para outro. Carregar um pacote 
muito pesado. Esse é o atributo para o atleta 
do grupo.

Cautela: Capacidade de defender se 
defender e defender a carga de ataques 
diretos ou indiretos. Quando um acidente é 
inevitável, um movimento correto pode salvar 
a entrega de se espatifar no chão. Esse é o 
papel de uma pessoa cautelosa.

“Norral” (Know How): Parar, raciona-
lizar e perceber as possibilidades a sua volta. 
Acessar conhecimentos específicos. Todo tipo 
de teste que envolva gambiarras, tecnologias 
ou estudos aplicados, é norral.



Comunicação: Capacidade de socializar, 
enganar ou convencer. Mentir sua localização 
para um cliente, convencer um guarda da sua 
inocência ou paparicar a filha do presidente 
no banco de trás de um carro. Todas essas 
habilidades envolvem comunicação.

Arquétipos de 
Personagem
Outro fator que muda a forma como você 

age no jogo, além de influenciar os valores de 
seus atributos, são os arquétipos de person-
agem. Cada arquétipo apresenta apresenta um 
atributo (ou uma escolha entre dois atributos) 
para ser aumentado em 1 ponto e outra para 
ser diminuído em 1 ponto. Além disso, cada 
arquétipo possui um talento único relaciona-
do ao arquétipo em questão.

Em determinados pontos de uma sessão, o 
narrador pode julgar que os jogadores mel-
horaram suas habilidades e podem subir um 
nível. Ao subir de nível, cada arquétipo possui 
duas opções de bônus ou habilidades, das 
quais o jogador deve escolher apenas uma 
para o nível em questão, abrindo mão de re-
ceber o bônus ou a habilidade garantida pela 
outra opção.

Piloto de Fuga 
Escapatórias em carros e corridas urbanas 

são a sua especialidade. 

Atributo principal: +1 em Pilotagem
Atributo negativo: -1 em Atletismo ou 
Social

Talento: 
Veículo Favorito - Reduz em 1 a dificul-
dade dos testes de Pilotagem em um tipo de 
à sua escolha

Nível 2 
Tá quase novo - Considera seu Veículo Fa-

vorito como um estado de conservação acima 
do atual (exceto Perda Total).

Carro do papai - Bônus de um dado para 
testes de Cautela enquanto dirigindo um Veí-
culo Favorito

Nível 3
Direção nem um pouco defensiva - 

Ganha dois dados em um teste de Pilotagem 
em troca de menos um dado para o próximo 
teste de Cautela

Pegar no embalo - Quando um veículo 
chegar em Perda Total, retorna o veículo para 
o estado de conservação Muito Avariado. 
Pode ser usado uma única vez por veículo.

Traceur 
Nem só de ruas vive o transporte urbano. 

Às vezes, é necessário que se corte caminho 
por praças, vielas e propriedades privadas. 
Parkour é a sua forma de transporte e seu 
corpo é o veículo.  A sua função é de chegar 
aonde veículos não conseguem. 

Atributo principal: +1 em Atletismo
Atributo negativo: -1 em Pilotagem ou 
Cautela

Talento:
Vigor de Entregador - Seu multiplicador 
de velocidade com veículos não motoriza-
dos se torna 20 vezes seu nível de Atletismo.

Nível 2:
Que não vai dar o quê - Sua capacidade 

de carga para veículos não motorizados é um 
nível acima do permitido pelo veículo.

Pula cerca - Bônus de um dado em 
testes de Norral para descobrir um trajeto 
alternativo.

Nível 3:
Nem doeu - Bônus de metade do seu nível 

de Atletismo (arredondado para baixo)  em 
testes de Cautela para defender a carga em 
veículos não motorizados.

Circo do seu Léo - Bônus de dois dados 
em testes de atletismo para realizar saltos, 
escaladas e outros feitos de esforço físico.



Inventor  
As vezes é necessário equipamentos sofisti-

cados para fazer a sua entrega  e a sua função 
é disponibilizar e criar ferramentas para facili-
tar o trabalho. 

Atributo principal: +1 em Norral
Atributo negativo: -1 em Atletismo ou -1 
em Pilotagem

Talentos
Bugiganga: Garante um dado extra para 

um teste de um aliado. Pode ser usado um 
número de vezes igual ao seu nível de Norral, 
por entrega.

Nível 2: 
GPS atualizado - Bônus de um dado 

em testes de Norral para descobrir trajetos 
alternativos.

Escapamento Foguete -  Um sucesso 
garantido em testes de pilotagem para aceler-
ar um veículo que você ou um aliado estejam 
dirigindo.

Nível 3:
Entrega Prime - Garante um veículo mo-

torizado autônomo e voador, de curto alcance 
e baixa capacidade de carga. Pode ser utiliza-
do uma vez por entrega.

Sapato de mola - Garante o mínimo de 
sucessos necessários para realizar uma ação 
de movimento vertical a pé sem a necessi-
dade de rolar dados. Pode ser utilizado um 
número de vezes igual a metade do seu nível 
de Norral (arredondado para cima).

Mecânico 
Às vezes, é necessário a manutenção dos 

automóveis, às vezes é necessário fazer a 
manutenção enquanto o carro está em mov-
imento. A sua responsabilidade é manter o 
equipamento sempre funcionando. 

Atributo principal: +1 em Cautela ou +1 
em Norral
Atributo negativo: -1 em Social

Talento:
Primeiros reparos - Permite o conserto 

de veículos para um nível acima do estado 
atual, exceto quando em Perda Total, por meio 
de um teste de norral. Você pode utilizar esta 
habilidade um número de vezes igual seu 
nivel de Norral. A Dificuldade do teste fica a 
cargo do Narrador 

Nível 2: 
Gambiarra de qualidade - Bônus de 

um dado em testes de Norral para reparo de 
veículos.

Tô de olho - Adiciona metade do seu nível 
de Cautela (arredondado para baixo) em tes-
tes de Cautela de aliado. Pode ser usado um 
número de vezes igual ao seu nível de Norral, 
por entrega.

Nível 3:
Anônimos - Bônus de um dado em testes 

de Norral para sabotar ou acessar qualquer 
aparelho ou mecanismo.

Produtos EMCA - Habilidade de explodir, 
empurrar ou abrir uma passagem previamente 
fechada em praticamente qualquer situação. 
Pode ser usada uma vez por entrega.

Motorista 
Você é o mais bem informado da trupe e 

sempre conhece alguém que, por sua vez, 
conhece alguém que pode ajudar com a 
“logística”.

Atributo principal: +1 Social ou +1 
Pilotagem
Atributo negativo: -1 Norral 

Talentos:
Conheço um cara - Você tem uma linha 

de contato direta com membros de um grupo 
específico  da sociedade (definido na criação 
de personagem) que pode te fornecer ajuda. 
Testes de Social podem ser necessários para 
tal.

Nível 2
Dá uma força patrão - Atenua penali-

dades pequenas de tempo ou de integridade 
da entrega. Carga em estado “Perda Total” não 
pode se beneficiar desta habilidade



Direção furtiva - Bônus de um dado 
em testes de Pilotagem para despistar 
perseguidores

Nível 3 
Calejado - Escolha um atributo. Em to-

dos os testes relacionados a este atributo, 
você pode re-rolar dados que resultarem em 
1, ficando sempre com o segundo resultado 
independente de qual for.

Especialista - Aumenta em um ponto um 
atributo a sua escolha.

Veículos
Veículos são a principal forma de de re-

alizar entregas e vão desde um belo par de 
tênis para caminhadas ou uma espaçosa Kom-
bi com espaço para 11 pessoas. Os veículos 
são divididos em categorias e cada categoria 
possui suas particularidades. 

Durante a criação de personagens, você 
pode escolher um veículo qualquer que seu 
personagem possui. Cabe ao narrador desig-
nar em qual das categorias abaixo os veículos 
se encaixam. Ao iniciar qualquer entrega, seu 
personagem pode trocar ou obter um novo 
veículo caso o anterior tenha dado Perda Total

Veículos leves 
• Mais ágeis que veículos médios e pesados.
• Nível básico de proteção da carga. 
• Capacidade de carga: Carga Leve.

Níveis de Velocidade:
Velocidade Inicial:  60km/h 
Basta ter um ponto em pilotagem para alca-

nçar esta velocidade.

Nível de Aceleração baixa: 70km/h
Necessário 1 sucesso em um teste de 

pilotagem.

Nível de Aceleração média:  100km/h
Necessário 2 sucessos em um teste de 

pilotagem.

Nível de Aceleração alto:  120km/h 
Necessário 3 sucessos em um teste de 

pilotagem.

Veículos médios 
• Mais ágeis que veículos pesados.
• Nível moderado de proteção (+1 dado em 
testes de cautela enquanto dirige).

• Capacidade de carga: Carga Pesada

Níveis de velocidade:
Velocidade Inicial: 50km/h
Basta ter um ponto em pilotagem para alca-

nçar esta velocidade.

Nível de Aceleração baixa: 60km/h
Necessário 1 sucesso em um teste de 

pilotagem.

Nível de Aceleração média: 80km/h 
Necessário 2 sucessos em um teste de 

pilotagem.

Nível de Aceleração alta: 100km/h
Necessário 3 sucessos em um teste de 

pilotagem.

Veículos pesados 
• Atingem menor velocidade dos veículos 
motorizados.
• Nível avançado de proteção da carga (+2 
dado em testes de cautela enquanto dirige)
• Capacidade de carga: Carga Absurda

Níveis de velocidade:
Velocidade Inicial: 45km/h
Basta ter um ponto em pilotagem para alca-

nçar esta velocidade.

Nível de Aceleração baixa: 50km/h
Necessário 1 sucesso em testes de 

Pilotagem.

Nível de Aceleração média: 60km/h
Necessário 2 sucessos em um teste de 

Pilotagem.

Nível de Aceleração alta: 75km/h 
Necessário 3 sucessos em um teste de 

Pilotagem.



Veículos sobre duas rodas 
• Mais ágil dos veículos motorizados.
• Nível de proteção abaixo do normal (-1 
dado em testes de cautela enquanto dirige).
• Bônus de um dado para desviar de trânsito 
e bloqueios de estradas, ruas etc*
• Capacidade de carga: Carga levíssima.

Obs: 
* Penalidades por desobedecer a lei ou 

ordens diretas ainda se aplicam.
** Cavalos são veículos de duas rodas.

Níveis de velocidade:
Velocidade Inicial:  60km/h
Basta ter um ponto em pilotagem para alca-

nçar esta velocidade.

Nível de Aceleração baixo:  90km/h 
Necessário 1 sucesso em testes de 

Pilotagem.

Nível de Aceleração médio:  140km/h 
Necessário 2 sucessos em testes de 

Pilotagem.

Nível de Aceleração alto: 160km/h
Necessário 3 sucessos em testes de 

Pilotagem.

Veículos não motorizados 
• Velocidade depende das características do 
jogador. 
• Nível de proteção abaixo do normal (-1 
dado para testes de cautela enquanto dirige)
• Capacidade de carga: Carga levíssima
• Ignora trânsito e bloqueios de estradas, 
ruas e etc.*

Obs: 
* Penalidades por desobedecer a lei ou 

ordens diretas ainda se aplicam.
** Andar a pé é tratado como um veículo 

não motorizado. Um caminhante que chega 
ao estado de conservação ‘Perda Total’ não 
consegue realizar nenhum trajeto da entrega a 
pé mas pode andar normalmente.

Níveis de velocidade: 
Velocidade inicial: Atletismo * 15 km/h 
Basta ter um ponto em Atletismo para alca-

nçar esta velocidade.
Nível de aceleração médio: 
Atletismo + 1 * 15 km/h
Necessário 2 sucessos em testes de 

Atletismo.

Velocidade e 
Colisão
Enquanto dirige, um motorista só pensa em 

duas coisas: Se ele pode acelerar ou se ele vai 
bater. Em seguida, explicamos as mecânicas 
relacionadas a aceleração e colisão.

Velocidade do veículo e 
Aceleração:
Todo veículo possui uma velocidade média 

que corresponde a distância que o veículo 
cobre, sem excessos de velocidade. Para que 
se obtenha a velocidade média, basta que o 
motorista tenha ao menos um ponto em Pilot-
agem para dirigir um veículo motorizado ou 
um ponto em Atletismo para dirigir um veículo 
não motorizado. Em alguns casos, o motorista 
da vez pode desejar acelerar o veículo, alca-
nçando uma velocidade maior, seja para fugir 
ou perseguir alguém ou simplesmente encur-
tar o tempo de viagem.

Para acelerar um veículo é necessário 
realizar um teste de pilotagem. Cada nível 
de aceleração determina uma quantidade 
de sucessos mínima para se alcançar aquela 
velocidade. O narrador pode pedir testes de 
Pilotagem subsequentes caso o motorista 
mantenha a aceleração constante.

Caso o motorista falhe no teste de Pilota-
gem para acelerar, o Narrador determina se o 
que ocorre em seguida é uma Colisão.

Colisão:
Em alguns casos, acidentes podem ocorrer. 

Seja um carro vindo na contra-mão ou um 
poste que não estava lá, de repente estava. 



Uma colisão resulta em dano ao veículo (motorizado ou não) e um 
dano à carga a ser entregue caso a mesma esteja presente no veículo 
durante a colisão. Se uma colisão está para ocorrer, faça um teste de 
cautela, com a dificuldade determinada pelo narrador. O narrador deter-
mina se o sucesso naquele teste resulta em anulação do dano ao veí-
culo e carga ou redução do mesmo. Em algumas situações o motorista 
simplesmente não é capaz de impedir que a lataria do possante arranhe.

Em um veículo, colisões que o veículo sofre são transmitidas para a 
carga. O motorista do veículo realiza testes de cautela para as duas cois-
as de uma só vez. Por outro lado, uma segunda pessoa no veículo pode 
escolher proteger a carga na melhor de suas habilidades. Assim, em 
caso de colisão, um teste de Cautela específico para carga é feito pelo 
personagem encarregado.

Cargas
Carga é tudo aquilo que deve ser entregue pelos jogadores. Pode 

variar de um envelope com papéis importantes à senhorinha que não 
soube usar o aplicativo de Taxis locais.

As cargas são classificadas pelo seu peso/tamanho:

Levíssima: Carga que pode ser facilmente transportada em mãos. 
Seja ela muito leve como um envelope de papéis ou pequena como 
uma boneca amaldiçoada.

Leve: Carga que pode ser transportada no banco de trás de um carro 
ou em cima de um cavalo, como uma criança comportada ou um televi-
sor de 50 polegadas.

Pesada: Carga que pode ser transportada por uma kombi ou uma 
grande carruagem (pelo menos dois cavalos!) como duas crianças mal 
comportadas móveis para uma mudança.

Absurda: Cargas que devem ser transportadas em um caminhão ou 
uma carruagem modificada para tal, como peças de um avião, partes de 
um trabuco ou móveis de uma família de cinco pessoas.

Cargas ainda podem ter outras complicações a serem definidas pelo 
narrador, como uma escultura de gelo que derrete no calor ou um cristal 
radioativo que pode afetar os jogadores.





Equivalência das Cargas:
As cargas possuem equivalência quando agrupadas. Dez cargas levís-

simas se equipara a uma carga leve. Dez cargas leves se equivalem a uma 
carga pesada. Dez cargas pesadas equivalem a uma carga absurda.

Estado de Conservação -
Durante uma entrega, muitas são as possibilidades de uma carga es-

tragar ou de um veículo quebrar. Na tabela a seguir, listamos algumas 
regras de como o estado de conservação desses dois funcionam:

Os veículos e carga geralmente começam no Estado de Conservação 
“Conservado” e diminuem progressivamente, em ordem, até alcançarem o 
estado de “Perda Total”. Em algumas situações, o narrador pode julgar que 
um Veículo ou Carga pode cair em dois níveis de uma só vez.

As penalidades pela queda do Estado de Conservação de uma carga são 
interpretativos e ficam a cargo do Narrador definir quais são eles, podendo 
adicionar um desafio extra a ser superado pelos jogadores.

Conservação Veículos Carga

Conservado Nenhuma Penalidade Nenhuma penalidade

Pequenas Avarias Nenhuma Penalidade A cargo do Narrador

Avariado
-1 dado em testes de pilot-
agem ou cautela enquanto 
dirige

A cargo do Narrador

Muito Avariado
-1 dado e +1 de dificuldade 
em testes de pilotagem ou 
cautela enquanto dirige

A cargo do Narrador

Perda Total Inutilizável Entrega Impossível

Tabela de Estado de Conservação

FIM.



Ficha modelo de Personagem:




