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EDIÇÃO DE WINNING ELEVEN PARA PLAYSTATION – A BÍBLIA 
 

Atenção: se você pegou esse tutorial e é veterano ou esta aprendendo a editar, saiba agradecer aos 

organizadores visitando o site da campanha ADOTE UM TIME  http://adoteumtime.sites.uol.com.br./ ,   e adote 

ao menos um time e procure mantê-lo atualizado. 

 Se todos adotarmos times, teremos condições de lançar mais e melhores patchs. 

Contamos com você !!!! 

        Seu amigo,  Mago_Branco. 

 

 

TOPICOS HIPERLINK:  (clique no tema e você será levado ao tema escolhido,em Word’s 

modernos é preciso segurar a tecla CTRL.): 

  . 

1- Introdução  - Apresentação  . 

2- Primeiro passo  - Conceitos básicos da edição  . 

3- ISO do jogo - Criando uma  .  

4- Patch’s - Transformando um jogo em outro já editado  . 
4a- Aplicando um patch  

5- Emuladores - Aprendendo a usa-los para testar as alterações feitas em jogos  . 

6- Jogadores - Editando-os  . 

7- Times     - Criando-os . 

8- Uniformes  - Editando os  2D e 3D  . 
8a-(EDITANDO UNIFORMES 2D)  

8b-(EDITANDO UNIFORMES 3D)  

 8b1-(EDITANDO UNIFORMES 3D – ( Mudando uniforme original pelas cores) 

 8b2-(EDITANDO UNIFORMES 3D – ( Edição avançada com compressor ) 

9- Telas do inicio do jogo (Boot, Logo, Title e Bola do menu). - Mudando e visualizando as . 
9a-(VISUALIZANDO O BOOT no emulador)  

9b-(Editando o BOOT via programa)  

9c-(Editando o BOOT via editor HEXA(texto))  

9d-(Editando o BOOT via editor HEXA(gráfico))  

9e-(Editando o LOGO.bin ( 1ª Tela)) 

9f-(Editando o LOGO.bin ( 2ª Tela)) 

9g-(Editando o LOGO.bin ( 3ª Tela))  

9h-(Editando o TITLE.bin ( Tela com o Título do jogo)) 

9i-(Editando a BOLA DA TELA DO MENU ( Telas de escolha do tipo de jogo e de times))  

10- Textos no jogo – Alterando-os  . 
10a-Texto Aberto – Alterando-o 

10b-Texto Criptografado – Alterando-o 

10c-Texto em Imagem – Alterando-o  

11- Imagens no jogo – Alterando-as  . 
 11a- Imagens  – Localizando   

 11b- Imagens  – Inserindo-as 

  11b1- Imagens  – Inserindo-as ( com o WE COMPRESSOR do Walxer ) 

  11b2- Imagens  – Inserindo-as ( com o compressor do Hispano o WEZIP )  

12- Estádios – Alterando-os   
 12a-Estadios – Alterando Gráficos   

 12b-Estadios – Placas de Publicidade – editando-as  

  12b1-Localizando as placas de publicidade e suas paletas no jogo   

  12b2-Editando as placas de Publicidade – ( CRIANDO AS PLACAS )     

  12b3  Editando as placas de Publicidade – ( INSERINDO COM O WE IMAGE TOOL do Bob)  

  12b4 -Editando as placas de Publicidade – ( INSERINDO MANUALMENTE COM O COMPRESSOR)  

  12b5 –Placas de Publicidade – (ordem em que se apresentam em campo ) 
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DICAS E MANHAS ESPECIAIS . 
X- Transferindo todos os uniformes de uma ISO para outra ISO de uma só vez 

X1- Mudando a ordem ou retirando times do Menu.  

X2- Colocando os times do menu com nomes completos, sem ser cortados 

X3- Destravando o menu Copas 

 

 

 

1- Introdução – Apresentação. ▲ 

 

 Este manual pretende ser o mais completo guia que você poderá encontrar sobre como pegar um jogo 

WINNING ELEVEN(daqui em diante apenas chamaremos WE) puro, original, e modificá-lo completamente, ele 

ira desde o mais simples conceito para o mais básico iniciante até conceitos avançadíssimos de edição, tornando 

esse manual imprescindível a todos. 

  

2- Primeiro passo – conceitos básicos da edição ▲ 

 

 Inicialmente para poder editar futebol WE, você irá necessitar de um CD com o jogo “WINNING 

ELEVEN 2002” (pode-se usar os conceitos para outros, mas aqui trabalharemos principalmente com essa versão) 

em estado original, ou seja, sem que já se haja sido feito qualquer alteração nele, isso significa que você terá que 

arrumar uma versão do WE em japonês. 

 A primeira duvida normal que surge ao iniciante é: COMO FAZEMOS PRA REMONTAR OS 

ARQUIVOS DO JOGO APÓS EDITÁ-LOS?   Bem, na verdade, na maioria das vezes nós não extraímos os 

arquivos do jogo para editá-los, isso só é feito em situações especiais,  normalmente a técnica de editar um jogo 

consiste em CRIAR UMA IMAGEM DO CD DO JOGO EM SEU COMPUTADOR,  essa imagem é criada por 

programas de gravação de CD e é ela mesma que será gravada em seguida depois das devidas mudanças, o nome 

dessa imagem genericamente falando é IMAGEM ISO, apesar que ela poderá ter diversas terminações como 

.BIN, .IMG, etc. a depender do programa que a crie. 

 

3- ISO do jogo - Criando uma. ▲ 

*** Programas usados nesse tutorial: CdrWin. 

 O programa que 9 em cada 10 editadores de jogos usam pra criar uma imagem ISO, é o programa 

CDRWIN, aconselhamos o uso das versões 3.8x, evite outras versões, siga os passos abaixo pra criar uma 

imagem ISO. 

 

a- Coloque o CD do WE na bandeja do seu CD-ROM e inicie o CDRWIN 

b- Agora vá até o terceiro botão superior e clique nele 

 
c- Na tela que se abrirá escolha em CD READER sua unidade de CD caso você tenha mais de uma, em 

IMAGE FILE clique no botão que tem 3 pontos [...] e indique o nome e o lugar onde irá querer que seja 

salvo a imagem ISO gerada, aconselho WE.bin 



 

 

Megatuto By Mago_branco      w11.com.br 

 
d- Para começar a ser criada sua imagem WE.BIN clique no botão START e aguarde até o programa 

finalizar a copia. 

 

4- Patch’s  – Transformando um jogo em outro já editado  ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  PPF-O-MATIC (daremos preferencia a v3.0). 

-Introdução e Explicação: 

Aplicar Patchs é o essencial da edição de WE, visto que quando terminamos de fazer a modificações num 

jogo, nos o submetemos a um programa que extrai dele todas as modificações feitas e as transforma em um 

arquivo, esse arquivo ,de tamanho reduzido, pode ser aplicado por qualquer pessoa em qualquer outro jogo que 

passará a constar das mesmas modificações que foi feitas pelo seu criador, isso é um PATCH. 

E assim que um jogo feito por alguem em São Paulo pode estar nas mãos de alguem em Manaus em 

menos de 5 minutos pela internet, pois o criador em São Paulo ao terminar as alterações submete-o ao programa 

que cria o patch e o envia pra seu amigo em Manaus, que usa o ppf-o-matic e insere o patch na ISO limpa do seu 

WE2002. 

 

4a- Aplicando um patch – ▲ 

 

 

-Itens necessarios para seguir esse tutorial: 

- A imagem ISO limpa original do WE2002(extraia do CD como ensinado acima) 

- O patch (baixe da internet, pergunte ao pessoal do www.w11.com.br/forum sobre eles) 

- O programa ppf-o-matic v3.0 

-Executando: 

1º) Execute o PPF-O-MATIC v3.0 vá em ISO FILE e escolha a sua imagem ISO do WE2002 limpa. 

2º) Clique no disquete ao lado de PATCH e escolha o patch que você Baixou. 

3º) Aperte o botão APPLY 

4º)  AGUARDE...  existem processos de aplicação de patchs que levam até 30 minutos, infelizmente ele não ira 

informar o andamento do processo e você poderá achar que o seu pc travou, mas não é nada disso, é que as vezes 

http://www.w11.com.br/forum
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demora mesmo, logo, quando terminar a tela INFORMATION conforme a mostrada na imagem abaixo ira 

aparecer. 

 
 

ATENÇÃO: SEMPRE QUE FOR EDITAR UM JOGO PARTINDO DE UMA ISO ORIGINAL EM 

JAPONES, APLIQUE PRIMEIRO O “PATCH DE RELINKAGEM E TRADUÇÃO”  ELE IRA 

PRIMEIRO TRADUZIR O JOGO PARA O PORTUGUES O QUE FACILITARA A EDIÇÃO, JÁ SE 

VOCÊ BAIXAR O PATCH DA INTERNET USE A IMAGEM ISO 100% LIMPA. 

 

5- Emuladores - Aprendendo a usa-los para testar as alterações feitas em jogos – ▲ 

*** Programas usados nesse tutorial: Emulador EPSXE 

-Introdução: 

A cada alteração feita, você ira necessitar testar o que fez ainda mesmo no computador antes de gravar o 

jogo, visto que se houverem erros você não irá perder cds, para isso nos utilizaremos de EMULADORES que 

simulam o video game em seu computador e te mostram como estão as alterações que você fez. 

Existem diversos emuladores para Playstation, porem, daremos preferencia ao EPSXE pois ele roda direto 

a imagem ISO do jogo no seu HD sem precisar de truques, ou a necessidade de gravar o cd. 

-Executando: 
1º) Execute o Epsxe, na primeira vez você terá que configura-lo, é simples pois é auto explicativo, basta a cada 

pergunta escolher um item apertar em TEST e se a resposta for ok mandar prosseguir. 
2º) Com o programa em execução, clique em FILE 
3º)  Agora clique em RUN ISO , nesse momento ira abrir uma tela OPEN PSX ISO, busque onde esta sua imagem 

a ser executada, clique nela, e clique no botão ABRIR 
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4º)  Pronto, agora é só testar o jogo e divertir-se usando os controles que você indicou para as teclas que irão 

correponder aos botões do controle do psx. 

 

6- Jogadores - Editando os (tutorial by GOKUW11 aperfeiçoado). ▲ 

*** Programas usados nesse tutorial:  WE TEAM EDITOR (você poderá usar o 0.98 ou 0.99). 

-Introdução: 

Este tutorial irá lhe ensinar como fazer os jogadores de um time, editar suas características 

visuais(cabelo,corpo,etc.) e suas habilidades(correr,saltar,etc.). Este tutorial foi feito em função do WE TEAM 

EDITOR 2002, pois é mais conveniente ao desejado, porem, o WEMANIA EDITOR também é um excelente 

editor. 

-Explicação: 

 Editar os jogadores é o passo principal da edição de qualquer jogo de futebol, aqui você ira indicar se seu 

jogador é alto ou baixo, gordo ou magro, se é negro, moreno ou branco, se tem barba ou não, essas citadas são 

algumas características físicas, mas aqui você ira indicar também as características de habilidades do jogador 

como seu potencial de ataque e defesa, seu fôlego (histamina), se chuta forte ou fraco, se é bom de pontaria, etc. 

 Para saber essas informações, aconselhamos você comprar revistar, jornais esportivos, ver jogos na 

televisão, ir aos estádios, conversar com gente entendida, ver na Internet. Etc. 

 Para editar características físicas é fácil, basta pegar os dados do jogador nas revistas ou sites da Internet e 

copiar, tipo a idade, altura etc. já as características de habilidade irão depender “totalmente” de seu julgamento 

pessoal, ou seja, você é que vendo aquele jogador jogando, irá dizer se ele corre muito, se é habilidoso, se é 

brigão, etc.  aqui só depende de você e de seu julgamento, nesse ponto ninguém poderá lhe ajudar, só a 

experiência, logo, evite de inicio exagerar nas qualidade visto que os pontos de um jogador vão no Maximo até 19 

então não coloque 19 pra todo mundo em tudo, faça isso com cuidado e atenção, não seja torcedor, seja critico. 

-Executando: 
1º) Execute o WE TEAM EDITOR (atenção tentei executá-lo no WIN XP e não rodou, por isso uso no WIN 98 ); 
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2º) Nessa 2ª tela, clique em abrir . Selecione sua ISO onde você a salvou e mande ABRIR. 

 
3º) No próximo passo, no menu Team você escolherá o time no qual deseja substituir ou editar, lembre-se esse é o nome 
real desse time(seleção) no jogo we original, os nomes que aparecerão durante o jogo estão na verdade em NAME1,2 e 3, 
a seguir estaremos editando a seleção do Brasil, a transformaremos no time do Corinthians, logo, como exemplo de 
primeiro jogador, iremos mudar o goleiro Marcos da seleção para Fabio Costa do Corinthians, sendo assim em Team 
escolha o time a ser mudado como abaixo: 
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4º) Aparecerá da seguinte tela(lembre-se de que aqui foi aplicado o patch de relinkagem e tradução, sem ele muita coisa 
estaria agora em japonês), nela vamos escolher o jogador a ser editado, para escolher o jogadores vá até a barra de 
rolagem no canto inferior esquerdo e clique na seta negra apontado para baixo marcada como item “A” na imagem abaixo. 
Abrirão-se todos os jogadores daquele time, escolha o que desejar. 



 

 

Megatuto By Mago_branco      w11.com.br 

 
 

5º) Depois de escolher o jogador que será editado click no item “B”,  neste botão . 
6º) Após dar um click no botão aparecerá a seguinte tela: 

 
7º) E nesta tela que nós vamos editar o jogador. Os topicos da esquerda estão relacionados com as habilidades do 
jogador, já os topicos do lado direito está relacionado com os atributos(caracteristicas) fisicos do jogador. 

Na tabela abaixo você irá verificar o que cada item significa: 

Nome do Item Significado 

Habilidades do Jogador 

OFFENSE ATAQUE 
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DEFFENSE DEFESA 

BODY BALANCE EQUILIBRIO DO CORPO 

STAMINA FOLEGO 

SPEED VELOCIDADE 

ACCELERATION ACELERAÇÃO 

PASS PASSE 

SHOOT POWER FORÇA DO CHUTE 

SHOOT ACC. PRECISÃO DO CHUTE 

JUMP SALTO 

HEAD CABECIADA 

TECHNIQUE TECNICA 

DRIBBLE DRIBLE 

CURVE CURVA 

AGGRESIVE AGRESSIVIDADE 

RESPONSE REFLEXO 

Caracteristicas Fisicas  

POSITION POSIÇÃO DO JOGADOR 

SKIN COLOR COR DA PELE 

HAIR TIPO DE CABELO 

HAIR COLOR COR DO CABELO 

HAIR (FACE) BARBA 

HAIR COLOR (FACE) COR DA BARBA 

HEIGHT ALTURA 

BODY MASSA CORPORAL 

AGE IDADE 

BOOTS CHUTEIRA 

FEET PÉ PREFERIDO 

FEET (OUTSIDE) MALANDRAGEM 

Complementares 

PLAYER NAME NOME DO JOGADOR 

SHIRT NUMBER NUMERO DA CAMISA 

CREDITS CUSTO NA MASTER LEAGUE 

9º) Após realizar as alterações desejadas click em . 
10º) Pronto suas alterações já foram gravadas na imagem de WE2002 agora é só testar no emulador. 
Finalizando) : Aqui volto a repetir mais uma vez, essas caracteristicas são indicadas por você mesmo, as físicas 

pega-se em algum lugar, mas os atributos é um julgamento seu, para editar um time, é só você editar um a um  

todos os jogadores que constarem na seleção escolhida seguindo os passos acima, finalizado, você terá seu time 

completo e atualizado. 

 

7- Times – Criando-os  (tutorial by ][Unreal][  aperfeiçoado). ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  WE TEAM EDITOR (você poderá usar o 0.98 ou 0.99). 

-Introdução: 

 Obviamente um time é formado de jogadores e primeiro você terá que usar o tutorial anterior e montar os 

jogadores do time, daí você se pergunta, e o que é montar um time então? Bem, montar o time em WE é dar nome 

ao time o que antes originalmente era BRAZIL agora você poderá renomear como CORINTHIANS ou 
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FLAMENGO, etc. aqui você também ira indicar o potencial global do seu time, tipo se ele é retranqueiro, ou vai 

muito ao ataque, tem também os esquemas táticos, as bandeiras,o uniforme etc. 

-Executando: 

 
Para fazer as mudanças em um time,  vamos usar o WE TEAM EDITOR 0.98 do Obocaman. Com a ISO já pronta 

faça o que se pede:  
1º) Execute o WE TEAM EDITOR; 

2º) Nessa 2ª tela, clique em abrir . Selecione sua ISO no diretório como você fez antes. 

 
 

3º) No próximo passo, no menu “Team” você escolherá o time no qual deseja substituir ou editar. 
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4º) (EDITANDO NOME DO TIME) - Agora vamos a edição de fato, vamos dar nome ao time, no nosso caso inventamos o 
time IDEAL Para mudar o nome basta digitar nos campos NAME 1, NAME 2, e NAME 3 (veja abaixo) o nome do seu time. 

Quando mudar clique em   para inserir o time na ISO. Uma janela aparecerá informando que o nome do time 
foi alterado, Lembrando que existe limite na quantidade de caracteres, variando de times pra time. 

ANTES DEPOIS 

  
  

MENSAGEM DE INSERÇÃO OK !  

 
  
5º) (EDITANDO POTENCIAIS DO TIME) - Pronto, já mudamos o nome do time, agora vamos mudar as barras dos 
potenciais do time (Ataque, Defesa, Força, Velocidade e Técnica) que também é muito simples. Nos campos respectivos,  
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selecione qual barra você deseja mudar. clicando no option box ao lado e aumente ou diminua no controle de barras. Faça 

isso em todos os campos. Clique no para inserir na ISO, só lembrando, isso aqui são informações muito 
subjetivas, ou seja, vai depender inteiramente do seu bom senso, você é que dira o quanto o time é ofensivo ou defensivo, 
se tem poder em campo, se é veloz ou não, se joga com corre corre ou com técnica, enfim, quem diz isso é você. 

CLIQUE E ARRASTE PARA + ou - 

 
 
6º) (INSERINDO UNIFORME DO TIME) - Agora vamos inserir uma camisa no seu time, vá ao TUTORIAL DE UNIFORMES 

para aprender a criar uma TEX (uniforme) ou pegue uma já pronta, Clique no , selecione a TEX (uniforme) e clique em 

para inserir na ISO. 
Aqui você coloca a camisa que o time usa durante o jogo 

 
7º) (EDITANDO ESQUEMAS TÁTICOS DO TIME) - Pronto agora vamos, mudar a formação, táticas e batedores. Clique no 
botão "Team Edit" como mostrado abaixo. 

http://www.w11.com.br/megaportalw11/tutoriais/uniformes.htm
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8º) Aparecerá no Team Editor a tela abaixo(caso você tenha aplicado o path de Relinkagem e tradução). Agora vamos 
começar mudando a formação do time. Caso você queira personalizar, a formação padrão, basta selecionar na lista a 
formação DEFAULT ai basta ir clicando em cada um dos pontinhos verdes que correspondem aos jogadores e arrastá-los 
pra posição que desejar. Caso você queira usar uma formação pré-existente por exemplo, 4-4-2 - B, basta escolher na 
mesma lista. Vamos para a prática. Após escolher a formação que deseja mudar (aconselho a DEFAULT), clique sobre o 
jogador (pontos verdes na figura do campo) e arraste para o lugar desejado. 
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9º) Pronto, ao finalizar a edição da formação clique no botão ACCEPT pra poder gravar na ISO.  

 
10º) Após fazer sua formação, vamos fazer as táticas usadas no jogo, para isso, mude a posição dos quadrados, de acordo 
com as cores referentes a cada botão (quadrado, triangulo, X, Círculo) clicando sobre as opções de tática desejada. No 
nosso caso, escolhemos: NORMAL, CENTER ATTACK, RIGHT ATTACK e LEFT ATTACK, conforme abaixo. 
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11º) Agora, vamos para o último passo pra criar seu time. Os batedores. Olhe bem abaixo 

 
12º) Esses nomes marcados por um círculo vermelho, são a lista dos jogadores titulares do seu time. Para aprender a 

mudar o jogador (criar, modificar, etc.) vá ao tutorial Editando os Jogadores .   Ao seu lado exite uma tabela com SF (falta 

perto), LF (falta longe), RC (escanteio direito), LC (escanteio esquerdo), PK (penalty) e CP é para você dizer quem é o 
capitão. Basta clicar no campo respectivo do jogador, para dizer quem será o cobrador de cada item. 
 
13º) Para finalizar essas mudanças clique no botão ACCEPT para gravar as modificações. 
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8- Uniformes – Editando os 2D e 3D (tutorial by ][Unreal][  aperfeiçoado). ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  WE TEAM EDITOR (você poderá usar o 0.98 ou 0.99), CLUTED,WEZIP, 

WETEX, TIMUTIL. PROGRAMA GRÁFICO COMERCIAL(eu uso o COREL PHOTO PAINT outro usam o 

ADOBE PHOTOSHOP fica a gosto) 

-Introdução: 

Um dos conceitos que deixam o usuário novato mais atordoado é: QUE HISTORIA É ESSA DE 

UNIFORME 2D e 3D ????,  bem uniformes 2D são os pequenos uniformes que aparecem na tela de opções de 

jogo, antes do jogo iniciar, lá você pode escolher alem do clima e estadio de jogo, se cada time jogará com o 

primeiro ou segundo uniforme, e é por isso que é tão importante que esses pequenos uniformes reflitam 

exatamente o que são os uniformes que o time ira entrar em campo, por exemplo, se substituimos o BRAZIL pelo 

CORINTHIANS, o uniforme 2D original ira aparecer com camisa amarela e calção Azul, bem devemos mudar 

então isso pra Camisa Branca e calção Preto, depois é só olhar o segundo uniforme e mudar tambem. 

Bom já o Uniforme 3D é o uniforme que o time veste em campo durante o jogo, ele poderá ser editado de 

2 Formas que aqui ensinaremos, mudança simples de cor ou edição avançada com compressão gráfica. 

 

-Executando: 
 

8a-(EDITANDO UNIFORMES 2D) –▲Como dito acima editar uniformes 2D é editar os uniformes demonstrativos de 

escolha que o time ira entrar em campo, para tanto usaremos o WE TEAM EDITOR,  siga os passos: 
 
1º) Execute o WE TEAM EDITOR; 
2º) Clique em abrir . Selecione sua ISO no diretório correpondente 
3º) No menu Team, escolha o time no qual deseja substituir ou editar. 
4º) Aparecerá a tela padrão com os dados do time que você escolheu sendo mostrado(ATÉ AQUI SE VOCÊ NÃO SABE 

COMO FAZER LEIA OS TUTORIAIS ACIMA QUE ELES MOSTRARÃO ESSES PASSOS COM IMAGENS) 
5º) Pronto, até aqui é o básico, vamos realmente ao que interessa, vá até o canto direito da tela, lá haverá a imagem da 
Bandeira do time e logo abaixo a imagem do Uniforme 2D similar a que existe no jogo, Clique no botão PAINT para 
alterarmos a camisa 2D. 

 
6º) Será aberto o editor de camisas 2D, chuteiras, bandeiras, redes. 
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7º) Agora vamos editar as cores do uniforme para isso clique em “2D SHIRTS” ,  temos que escolher se é o uniforme 
Padrão (HOME) ou o reserva (AWAY): Observe que assim que se muda cor na barra de cores, a uniforme já muda, no 
uniformes exemplo, isso facilita muito a edição, pois são 16 Cores e cada uma corresponde a um pedaço ou detalhe do 
uniforme. 

 
 

8º) Então, vamos mudar as cores agora desse uniforme selecionando a cor na barra de cores e mudando na caixa Values, 
ao qual é só arrastar as barras e ir encontrando as cores que se quer,  Ficando assim: 
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9º) Pronto, agora é só clicar em  e ir testar a ISO no emulador (de preferência o ePSXe). 
 

 

8b-(EDITANDO UNIFORMES 3D) ( Editar TEX ) ▲– Editar uniformes 3D é criar os uniformes que os time irão usar 

durante o jogo, para isso haverão 2 metodos, mudando uniforme original pelas cores ou edição avançada com 

compressão gráfica, na mudança simples você ira apenas pegar uniformes ORIGINAIS JÁ EXISTENTES do jogo 

e mudar apenas as cores, por, exemplo, a camisa da Seleção Brasileira é Lisa e amarela com calção Azul, 

poderemos transforma-la no uniforme do cruzeiro transformando a camisa amarela em Branca, e mantendo o 

Short Azul, assim teremos o uniforme rezerva do time do cruzeiro. 

 Já a edição com compressão gráfica é mais avançada, nela nos utilizaremos de um programa 

descompressor que transformará uma TEX original em imagens BMP, as quais poderão ser editadas de verdade, 

nos deixando assim incluir detalhes incríveis como patrocinador ou pequenos detalhes, em seguida, após a edição 

dos gráficos utilizamos um recompressor e criamos uma TEX(uniforme) totalmente novo e remodelada. 

 

8b1-(EDITANDO UNIFORMES 3D – ( mudando uniforme original pelas cores) (tutorial by Squall  aperfeiçoado) ▲ 

1º- Iniciaremos extraindo uma camisa original (ATENÇÃO: para esse metodo não servem camisas editadas pelo 

compressor)Abra o editor WE Team Editor do Obocaman, selecione o time que você irá modificar o uniforme, e 

na guia camiseta clique no botão salvar: 
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2º- Vamos salvá-lo com o nome de TESTE, naturalmente os arquivos de uniformes são arquivos comprimidos em 

formato .BIN, porem, os chamamos de TEX pois são o formato como estão escritos dentro do jogo tipo 

TEX_01.BIN por exemplo, logo, não é nem preciso colocar a extensão pois ele será salvo no formato .BIN. 

 

3º- Abra o programa Cluted, e em seguida clique em "Extract clut from TEXT file" 

 

4º- Escolha o uniforme que você salvou como TESTE 

5º- Na janela "Select CLUT to modify", selecione "Player shirt #1 palette (isso para editar a primeira camisa do 

time, para segunda siga adiante repetindo o tutorial) 
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6º- depois disso, irá aparecer essa tela: 

 

Os números á direita (de 0 á 15,  segue-se a sequência), representam uma parte do uniforme cada um: 

Numero  Representa na camisa...  

0  Faixa de captão  

1  A cor principal da camisa (cor primária)  

2  A cor "sub-principal" da camisa (cor secundária)  

3  Detalhes "1" da camisa  

4  Detalhes "2" da camisa  

5  A cor do shorts  

6  A cor das meias  

7  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

8  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

9  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

10  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  
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11  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

12  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

13  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

14  Detalhes no uniforme (varia de uniforme p/ uniforme)  

15  Número da camisa  

Ja a caixa marcada "Red", "Green" e "Blue", são as caixas de cores, onde você pode mexer nas cores para 

modificá-las ( Movendo os controles p/ direita as cores escurecem, e para esquerda as cores clareiam. Ex: se você 

selecionar o vermelho para modificar, e mover para direita, ele vai ficar mais escuro, parecido com vinho, mas se 

você mover para esquerda ficara mais claro, parecido com rosa) 

 

Na imagem a cima vemos uma modificação nas cores, onde esta escrita "Modificada", é a cor alterada por mim, e 

onde marca "Original", é a cor original do uniforme 

Depois desses conceitos básicos, basta você modificar as cores de acordo com o uniforme que você quer. 

Deve-se prestar atenção no tipo de uniforme selecionado para não haver complicações, por ex: Se você pegar um 

uniforme do Brasil, não irá conseguir deixá-lo listrado, pois o uniforme do Brasil não é listrado. A mesma coisa 

irá acontecer se você pegar o uniforme do Paraguai e tentar deixá-lo todo de uma cor, pois ele é listrado. 

 

IMPORTANTE: Assim como as bandeiras, utilizando este metodo, não é possível criar seus uniformes de modo 

(textura) diferente,ou seja, não dá pra meter escudo, patrocinador,etc. você poderá apenas modificar as cores, por 

tanto escolha o uniforme o mais parecido possível com o que você quer criar esse metodo é mais simples, facil e 

rápido, porem, os resultados são menos perfeitos. 

8b2-(EDITANDO UNIFORMES 3D – ( Edição avançada com compressor ) ▲ 

- Preparação: 

Abra um diretório(pasta) chamado COMPRESSOR, nele coloque os programas WEZIP, WETEX e 

TIMUTIL. 

Dentro dele Crie as subpastas ORIGINAIS, DESCOMPRIMIDOS, RECOMPRIMIDOS e TRABALHO. 

   Eu criei uma pasta chamada DEPOSITO, pra guardar as coisa antigas, já feitas, ao iniciar novos trabalhos,  mas 

essa pasta é opcional, mas as outras são obrigatorias, bem vamu lá. 
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-Executando: 

a)  Extraia com o WE Team Editor do Obocaman a camisa do time que você deseja aperfeiçoar de algum jogo 

onde ela exista,  por exemplo,  trabalharemos na montagem da camisa do Santos, logo, eu extrai a camisa do 

Santos que tinha no nosso BR2002, pois ela não foi feita no compressor foi editada apenas as cores, em cima de 

uma tex original, logo, mantem as caracteristicas originais,  em seguida coloque-a na pasta ORIGINAIS 

 

b) Execute o WEZIP e clique no botão DESCOMPRIMIR(1),  ira abrir uma nova tela, informe em “Imagen 

comprimida del WE”(2) o uniforme que tu colocou na pasta ORIGINAIS, no nosso caso, será o Santos.bin 

    Em “Formato de la Imagen”(3) coloque “TEX Camisetas” ,    pronto, agora é só ir no disquetezinho que tem ao 

lado do nome(4) “Guardar a Imagen TIM” e informar a pasta DESCOMPRIMIDOS,   pronto,  clique no botão 

vermelho “Descomprimir”(5) e aguarde, alguns segundos depois ira aparecer uma tela avisando da 

descompressão(6). 

 

c)  Ele ira Gerar 10 arquivos sendo: 

Sa_eqTITjug.TIM - Equipe Titular Jogador ( é a camisa que seu time usara nos jogos de mando) 

Sa_eqTITarq.TIM - Equipe Titular Arqueiro (goleiro) ( é a camisa do seu goleiro nos jogos de mando) 

Sa_eqSUPjug.TIM - Equipe Suplente(reserva) Jogador ( é a camisa usada nos jogos como time de fora) 

Sa_eqSUParq.TIM - Equipe Suplente Arqueiro ( é a camisa do seu goleiro nos jogos como time de fora) 

Sa_eqTITmlJUG.TIM - Equipe Titular Mangas Longas Jogador (jogos de mando estando frio) 

Sa_eqTITmlARQ.TIM - Equipe Titular Mangas Longas Arqueiro (goleiro em mando estando frio) 

Sa_eqSUPmlJUG.TIM - Equipe Suplente Mangas Longas Jogador (jogos fora de casa estando frio) 
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Sa_eqSUPmlARQ.TIM - Equipe Suplente Mangas Longas Arqueiro (goleiro fora de casa estando frio) 

Sa_bandera.TIM  - Bandeira – (essa bandeira aparecerá na torcida durante o jogo, nas laterais) 

Sa_arbitro.TIM  - Arbitro – (Uniforme do Arbitro que apitará seus jogos) 

 

d) Agora iremos passar esses arquivos do formato .TIM para o formato .BMP, que é possível de edição,  

iniciaremos com a camisa principal, com base no que será ensinado nela repita nas outras, é tudo a mesma coisa. 

 O programa que passa de TIM para BMP é o TIMUTIL , porem, ele só reconhece nomes de arquivos com 

até 8 (oito) Letras, por isso você vai ter que reduzi os nomes dos arquivos que for trabalhar, como iniciaremos 

com a camisa principal pegue o arquivo,  Sa_eqTITjug.TIM  e retire o Sa_  do inicio, ou a depender do nome que 

você colocou retire as primeiras letras e deixe só as 8 ultimas, nesse caso deixaremos o nome do arquivo como: 

eqTITjug.TIM. 

 Em seguida execute o TIMUTIL, vá em FILE,  OPEN e procure o eqTITjug.TIM que deverá estar na 

pasta DESCOMPRIMIDOS. 

 Ira abrir uma Janela branca com textos, entre eles terá um box onde se lê “Read Type” e informa que foi 

lindo um TIM(1),  não mexa aqui 

 Na caixa abaixo dela “Write Type” você deverá marcas o item BMP(2). 

 Se desejar clique em Preview pra ver como ficará, senão clique em CONVERT.(3)..  Ele perguntará onde 

salvar,  escolha para ele salvar na pasta TRABALHO.,  E clique em ok, Ele ira gerar então o arquivo 

eqTITjug.BMP na pasta TRABALHO,  pronto pode fechar o TIMUTIL. 

e) Abra o seu programa gráfico favorito, pode ser como eu que uso o COREL PHOTO PAINT, ou você pode 

optar pelo ADOBE PHOTOSHOP ou até pelo PAINT BRUSH (MSPAINT) do Windows,  então vá até a pasta 

TRABALHO e mande ele abrir o arquivo eqTITjug.BMP que você acabou de gerar, utilizarei aqui o PAINT do 

windows mesmo pois ele todo mundo tem e facilitará, mas os recursos deles são excarsos, aconselho você depois 

aprender a usar um programa mais potente. 

 

BEEEEEEMMMMMM.... como a camisa do Santos é toda Branca,  eu vou ampliar e utilizar a camisa do 

Corinthians pra demonstrar o que é cada parte ok, aqui esta ela: 
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f) Aberto o MSPAINT com a camisa do Santos vá em EXIBIR,  ZOOM, PERSONALIZAR,  e escolha 800%, ou 

o tamanho que você achar mais comodo. 

    Em seguida , vá de novo em EXIBIR, ZOOM,  e   MOSTRAR GRADE. 

    Você ira notar que a tela ira ficar toda quadriculada,  cada quadradinho desse é um bit,  e ele aceita somente 

uma única cor. 

 

g) BEM A COISA DE AGORA EM DIANTE DEPENDE DO SEU INSTINTO ARTISTICO. 

Ou seja, você pode ter que escrever um nome de um patrocinador, e simplesmente ir preenchendo os 
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quadradinhos, como o caso do corinthians ai em cima, pois foi assim que eu fiz, veja exemplo: 

Como você vê tudo que eu fiz foi ir preenchendo os quadradinhos na tentativa de encontrar a melhor aparencia 

pra o nome PEPSI,  não foi utilizado nenhum outro artificio, somente o preenchimento de quadradinhos, porem, 

aqui foi utilizado somente um tom do azul, isso dá um efeito que no caso do nome pepsi do corinthians é 

aceitável,  mas em outros casos você terá que  utilizar os varios tons mais claros e escuros da mesma cor pra 

poder dar um efeito melhor, isso ai é feito assim, pois o espaço é minimo, você tem que ser criativo pra criar um 

bom resultado. 

  Utilizando um bom programa gráfico como o Corel photo paint, você pode copiar e colar uma logomarca, e ele 

dará as nuances de cores pra você, em resumo, aqui a coisa é artistica, fica a seu gosto. 

 

 

h) Vamos voltar a edição da Camisa do Santos, o primeiro passo apos abri-la no MSPAINT é amplia-la e apagar 

os detalhes originais, pra poder refazê-los mais perfeito em seguida,  veja o exemplo: 

 

Os proximos Passos é a construção dos detalhes e se você desejar a visualização dele no Visor3Deluxe, veja 

abaixo: 
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i)  Como dito antes uma Segunda forma de fazer é abrindo a imagem em um programa tipo o ADOBE 

PHOTOSHOP ou  COREL PHOTOPAINT, no caso desses programas os sub tons das cores é feito por eles 

mesmos, mas nem sempre com um bom efeito,  mas o bom é tentar os dois metodos e ver como fica melhor. 

 

Para isso é só você abrir o programa e mandar abrir a imagem base, em seguida pegue o detalhe, no nosso caso, 

extraia de outra imagem a logomarca da bombril, você pode tirar de alguma imagem que baixou da net, em 

seguida, recorte somente ele e amplie o uniforme um pouco no zoom, e cole. 

 

 Veja a camisa feita no Corel Photopaint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI É QUE TÁ, EU GOSTEI DE UNS DETALHES DA CAMISA FEITA NO PHOTO PAINT,  E UNS 

DETALHES FEITO NO MSPAINT, ai é facil é só abrir em qualquer lugar e copiar o que você achar bom, de um 

pra o outro, e corrigir na mão o que você não gostou nem em um, nem no outro. 

     Nesse caso eu Levei as 2 imagens pra o MSPAINT e fui revendo o que achava que dava pra melhorar, pois o 

lance de escolha de tons mais escuros e claros da mesma cor, ajuda a criar efeitos, e veja como ficou o resultado 

final,mas lembre-se isso depende do seu gosto, pois aqui o logo da bombril foi em parte reduzido de um original, 

mas mesmo assim foi melhorado, já o escudo foi todo feito a mão por mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSA FORMA A CAMISA PRINCIPAL TÁ PRONT 

 

i.1 - Uma outra forma muito legal de se fazer os detalhes é com  o Corel Draw (ou qualquer editor de graficos 

vetoriais). 

Pra fazer no Corel Draw, faça assim: 

- Abra uma pagina em Branca  

- Vá em IMPORT e mande importar o uniforme que você vai fazer, dê preferencia a ele já ter sido limpo 

antes, ou seja, tirado os graficos originais e deixado apenas o espaço pra inserir o novo, no lugar das 

patrocinios 
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- Em seguida dê uma olhada em algum lugar e veja como é a camisa original, ou seja, como é o patrocinio 

e crie-o no corel,  não precisa ser muito perfeito, visto que ele vai ser distorcido depois. 

- Feito isso, minimize seu desejo, e você vera que o grafico feito por você no corel, continua com qualidade 

maxima, mas isso só é dentro do corel,  Ajuste o patrocinador no lugar 

- Agora marque o que você fez, e não deixa mais nada no corel alem do uniforme e do patrocinio que você 

fez. 

- Vá agora em Exportar e mande ele exportar para BMP 

 

PRONTO!  AGORA É SO ABRIR NO MSPAINT E CORRIGIR AS FALHAS. 

 

 

 

 

j) O Proximo passo é a camisa de Mangas Longas. 

          Para isso você vai ter que encurtar o nome do arquivo como foi feito como o da camisa principal, o nome 

original do arquivo é “Sa_eqTITmlJUG.TIM”  Mas como você só pode deixa-lo com 8 letras, renomei-o para 

“eqTTmlJG.TIM”. 

 Agora é só seguir os mesmos passo que você fez com a camisa principal, ou seja, Abra o TimUTIL,  e 

mande ele converter de TIM para BMP o arquivo que esta na pasta DESCOMPACTADOS, transformando-o em 

BMP na Pasta TRABALHO. 

 Agora veja de novo na camisa do Corinthians o que é cada parte: 

 

O proximo Passo é você mandar o Windows abrir 2 MSPAINT (ao contrario de outros programas o MSPAINT só 

abre uma tela por vez, você tem que abrir ele 2 ou mais vezes se quiser mais de uma imagem na tela) 

   Aberto os dois, em um você deverá abrir o seu arquivo da camisa principal, feito anteriormente, e no outro o seu 

arquivo de Mangas Longas. 
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 Em seguida copie os detalhes do principal e cole no seu arquivo de Mangas Longas, é muito facil, é só se 

guiar pela aba que correponde ao pescoço, veja o exemplo abaixo: 

Pronto, esta pronto seu arquivo de Camisa, mangas longas 

 

• PROXIMO PASSO AGORA É REPETIR O QUE VOCÊ APRENDEU FAZENDO AS CAMISAS DO 

GOLEIRO PRINCIPAL , MANGA CURTA E MANGA LONGA E GOLEIRO SUPLENTE, OU SEJA, 

RESERVA.  Que são os arquivos Sa_eqSUPjug.TIM  e Sa_eqSUPmlJUG.TIM. 

 

l) Agora vamos a edição das bandeira que ficam nos campos. 

Siga os mesmos passos que foi ensinado acima com o arquivo da Bandeira, até tranforma-lo em BMP, Se 

você pegar a imagem da bandeira e tentar editar com qualquer uma, vai perceber que nem todos aceitam todas 

as cores, isso devido a paleta de cores, por isso, escolha a bandeira de outro time que tenha originalmente as 

cores que você deseja inserir : 

 

Pronto, agora é facil,  basta você copiar e inserir as bandeira do time que você desejar, mas se ligue nos 

detalhes, tipo, a terceira e quartas bandeiras de cima assim como a primeira e Segunda de baixo, são pela 

metade pois estão dobradas, dessa forma o escudo só deverá aparecer um pedaço,  pra isso acontecer, apague 

o pedaço do escudo que deve ficar invisível,  veja o exemplo. 
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PRONTO FEITO ISSO, VOCÊ ACABOU DE EDITAR TODOS OS ARQUIVOS BMP. 

 

 

 

CRIAÇÃO DA TEX (uniforme em si) 
 

 Bem, aqui você ira se perguntar, porque usar o WETEX se posso facilmente inserir as imagens usando um 

compressor como o do Walxer ?    bem a resposta é simples, o compressor do walxer faz o jogo travar quando 

você insere os gráficos do uniforme com ele, logo, a única opção disponível é o WETEX. 

 

m1 ) O próximo passo é passar todos eles pra o formato .TIM,  utilizando o programa TIMutil. 

 

ATENÇÃO SE LIGUE:  Na hora de compactar o arquivo da bandeira, você deverá marcar a caixa do TIMUTIL, 

onde tem escrito   “TRANSPARENT FOR BLACK” Senão haverão falhas. 

 

m2 ) Agora abra o WEZIP e vá na funçao COMPRIMIR e mande comprimir todos os .TIM que estão na pasta 

TRABALHO e mande-os para a pasta RECOMPRIMIDOS, a proporção que vão sendo compactados. 

 

m3 ) Agora Abra o WETEX. 

Veja o que vai em cada lugar: 

 
TITULAR 

Imagen Comprimida:  vá em  RECOMPRIMIDOS/  EQTITJUG.bin 

Paleta Jugador:  vá em  TRABALHO/ EQTITJUG.TIM 

Paleta Arquero:  vá em TRABALHO/ EQTITARQ.TIM (isso se editou ela, senão Descomprimidos) 

Mangas Largas:  vá em RECOMPRIMIDOS/ EQTTMLJG.bin 

 
SUPLENTE 

Imagen Comprimida:  vá em  RECOMPRIMIDOS/ EQSUPJUG.bin 

Paleta Jugador:  vá em  TRABALHO/ EQSUPJUG.TIM 

Paleta Arquero:  vá em TRABALHO/ EQSUPARQ.TIM (isso se editou ela,senão Descomprimidos) 

Mangas Largas:  vá em RECOMPRIMIDOS/ EQSPMLJG.bin 

 
EQUIPO 

Imagen Bandera:  vá em RECOMPRIMIDOS/ BANDEIRA.bin 

Paleta Bandera :   vá em TRABALHO/ BANDEIRA.TIM 

Arbitro:    vá em RECOMPRIMIDOS/ ARBITRO.BIN  
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Agora  vá la na parte de cima onde tem Archivo Crear: e clique,  mande salvar onde você quiser com o nome que 

desejar. 

  Clique no Botão Crear camisa E PRONTO! 

 

 

AGORA É SÓ ABRIR O CDMARGE, IR NA PASTA BIN,  ESCOLHER ALGUM ARQUIVO COM O 

FORMATO TEX_00.BIN, TEX_02.BIN, TEX_10.BIN ou qualquer numero a sua escolha. 

Agora clique com o Botão direito do Mouse em cima dele e clique em seguida em IMPORT FILE... 

Ele te fara uma pergunta em ingles, responda OK! 

 

Pronto ta inserido,  agora é só rodar a iso do jogo num emulador ver o resultado ou gravar o cd e jogar. 

 

9- Telas do inicio do jogo (Boot, Logo e Title). - Mudando e visualizando as ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  CDMAGE, Emulador EPSXE 1.4.0,  HEDIT, BOOTEDIT, WE IMAGE 

MANAGER 0.5 , TIMUTIL , WE COMPRESSOR 0.5 by Walxer, editor gráfico COREL PHOTO PAINT,  

-Introdução: 

 

 Quando você inicia o jogo, ele apresenta originalmente uma primeira tela com o gráfico do “P” do 

playtation estilizado mais uma frase abaixo tipo SONY ENTERTENAIMENT OF...bla bla bla,  em seguida virão 

3 Telas que apresentam logos , um da Konami, o segundo uma autorização da ADIDAS e por ultimo um logo da 

JFA,  entrará então o video de abertura e você terá uma ultima tela com o nome do jogo onde o narrador japones 

dira o nome do jogo e o fundo se move como se fossem uma chuva de traços vindo em sua direçao. 
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 Todas essas telas podem ser mudadas para personalizar seu jogo editado, e é isso que iremos lhe ensinar 

agora,. 

 

-Executando: 

 A primeira tela a editarmos é o Boot do jogo, nela mudamos o texto e o simbolo “P”, faça assim: 
 

9a-(Visualizando o BOOT no emulador)– ▲Para poder fazer alterações no BOOT é ideal que você veja o que esta 

fazendo, pra isso siga os seguintes passos: 

 

a) Primeiro vamos aprender a visualizar o que estamos fazendo atraves do emulador, para isso execute o 

emulador EPSXE 1.4.0 (tentei com versões mais novas, mas não funcionou) 

b) Vá até a opção CONFIG e CDROM e MARQUE as duas caixas de opção, salve e saia. 

c) Agora execute o HEDIT e mande abrir a ISO do jogo a mudar a abertura 

d) Vá até o offset 0xD37A e substitua o numero “8” por  “9”  e salve, mas não precisa fechar o HEDIT 

e) Agora execute o EPSXE e mande rodar a ISO modificada e aguarde um pouco, o jogo provavelmente não ira 

iniciar, ira mostrar apenas a tela inicial de boot de abertura. 

f) Pronto, agora você poderá ver o que esta editando na tela do boot, após editar lembre-se de RETORNAR O 

NUMERO “9” para o original “8” no offset 0xD37A e salvar, senão o jogo será incapacitado de iniciar. 

 

9b-(Editando o BOOT via programa (texto e gráfico)) –▲podemos editar via programa ou via editor hexa primeiro 

ensinemos via programa. 
a) Execute o programa BOOT EDIT.EXE 

b) A tela a seguir ira aparecer preencha os campos IMAGEM DO CD clicando em BUSCAR e procurando a ISO do jogo, 
em seguida preencha o ARQ.(de arquivo) TMD, clicando em BUSCAR e buscando um arquivo .TMD(para encontra-lo 
busque na internet em sites de busca como o google, esses arquivos são as imagens), em TEXTO DO BOOT 
preencha os dois campos sendo que cara um corresponde a uma linha no jogo, por ultimo clique em LIBERAR AREA, 
escolhendo uma delas, eu aconselho ou Japão ou America. 

 
c) Por ultimo clique no botão em APLICAR MUDANÇAS. 

ATENÇÃO: ao terminar de aplicar execute os procedimentos de Visualizar o BOOT , e veja como ficou o 

resultado, normalmente o texto fica truncado, vá mexendo no posicionamento das letras até encontrar algo que 

te agrade. 
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9c-(Editando o BOOT via editor HEXA(texto)) –▲Primeiro mudaremos o texto. 

a) Execute o editor Hexadecimal e vá até o offset 0x24D8  ou  0x2E08 
b) Edite o texto a seu gosto e mande salvar 

c)   Execute os procedimentos de Visualizar o BOOT , e veja como ficou o resultado, normalmente o texto fica 

truncado, vá mexendo no posicionamento das letras até encontrar algo que te agrade, 

mexendo/salvando/emulando e mexendo de novo se não o agradar até chegar onde você deseje. 
 

9d-(Editando o BOOT via editor HEXA(gráfico)) –▲Agora mudaremos o gráfico. 

a) Execute o editor hexadecimal e abra um arquivo .TMD a seu gosto 
b) Marque e copie todo o conteudo do arquivo desse arquivo .TMD 
c) Execute o editor Hexadecimal e vá até o offset  0x2E08   
d) Cole aqui o conteudo copiado anteriormente. 
 
 

Agora editaremos a segunda tela gráfica que é o LOGO,  esses proximos 3 gráficos se encontram no arquivo 

LOGO.BIN 

 

 

9e-(Editando o LOGO.bin ( 1ª Tela)) ▲ 

 

a) Execute o programa CDMAGE e extraia o arquivo LOGO.BIN (faça uma copia por segurança) 

b) Execute o programa WE IMAGE MANAGER 0.5 e mande abrir tanto na parte de cima (gráfico) como na de 

baixo (paleta, veja ao lado esquedo esses nomes) do programa, o arquivo LOGO.BIN a ser editado. 

c) Os gráficos 7,8 e 9 correpondem do image manager correspondem ao primeiro gráfico. 

d) As paletas devem ser colocadas manualmente, para isso clique em MANUAL, em cores coloque 4 BITS 

e) Agora você terá que extrair os arquivos .TIM de cada gráfico, para isso precisará casar o grafico de cima com 

a paleta correta na parte de baixo, só depois poderá mandar extrair a imagem. 

f) O gráfico 7 tem como paleta de cores o offset 17280 

g) Já os gráficos 8 e 9 tem como paleta de cores o offset 17344 

h) Extraia os arquivos TIM clicando no botão DESCOMPRIMIR e salve-os em algum lugar com nomes 

identificaveis posteriormente. 

i) Agora execute o programa TIMUTIL.EXE e mande abrir o primeiro arquivo .TIM, aparecerá uma tela similar 

a essa: 
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j) marque a opção BMP na caixa Write Type e em seguida clique no botão CONVERT, se desejar antes ver se 

abriu o gráfico correto pode clicar se quiser em PREVIEW, pronto os gráficos serão convertidos para simples 

gráficos BMP editaveis. 

k) Até esse ponto a coisa dependeu de técnica agora, ira depender de suas capacidades artisticas, execute agora 

um programa de edição gráfica comercial como o Adobe Photoshop ou o Corel Photo Paint e edite os BMPs 

a seu gosto e salve, pessoalmente eu uso o Corel Photo Paint, mas o gosto é seu. 

l) Uma boa dica aqui é: Edite a imagem 7 com o simbolo/logomarca do campeonato, ou algum desenho que faça 

juz ao jogo, aqui você deverá editar a imagem APENAS NA METADE ESQUERDA EXATA, a imagem não 

podera utilizar toda a altura, mas só a metade do gráfico na largura, pois quando inicia o jogo ira duplicar a 

imagem e se ouver algo do lado direito, o que ouver na esquerda ficará por cima, ja a imagem 8 coloque-a 

totalmente em negro para que não apareça nada, aqui o correto não seria nem o negro seria o tom neutro, que 

normalmente é reconhecido pelo jogo como negro absoluto ou transparente 0,0,0 de cores, já na imagem 9 

coloque os textos com o nome do jogo. 

m)  Execute o WE COMPRESSOR 0.5 by Walxer e clique na Aba COMPRESS 
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n) Em FILE NAME OF TIM/BMP IMAGE READ(1º), clique na pastinha amarelha e escolha a imagem BMP 

que você editou. 

o) Em DESTINATION FILE NAME OF ALL IMAGE DATA(2º), abra o seu LOGO.BIN e selecione o numero 

da imagem a qual você editou. 

p) Agora vá em DESTINATION FILE NAME OF ALL IMAGES PALETTE(3º) do outro lado do editor e abra 

tambem o seu LOGO.BIN, clique em Manual e insira o numero da paleta a inserir (uma dica aqui, se você não 

mudou a paleta, tire uma copia descartável do seu logo.bin meta a paleta nele e depois o apague) 

q) Pronto agora é só clicar em insert(4º).     Algumas vezes ele informa que o tamanho do arquivo é maior e 

pergunta se você deseja ou não inserir, aqui o tamanho é incorreto, o correto mesmo aparece no WE IMAGE 

MANAGER, vá lá e veja o tamanho correto, se o seu for igual ou menor, mande inserir, se não você terá que 

refazer com menos detalhes senão ira haver problemas. 

r) Agora Reinsira o Logo.bin na ISO com o CDMAGE e teste como emulador EPSXE. 

 

 

9f-(Editando o LOGO.bin ( 2ª Tela)) ▲ 

 

 A segunda tela do Logo.bin aparece rapidamente mas vale a pena ser editada, a imagem se encontra nos 

gráficos 1 e 2 do logo.bin, tendo para ambos a paleta que deverá tambem ser colocada manualmente conforme 

ensinado acima no offset 17120. 

 Para editar a segunda imagem do logo.bin você deverá seguir os mesmos passos ensinados acima, porem, 

ao extrair as imagem BMP junte as duas e faça a edição, após edita-las em um editor gráfico, divida-as e siga os 

mesmos procedimentos acima ensinados.   

 

9g-(Editando o LOGO.bin ( 3ª Tela)) ▲ 
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 Por ultimo temos a terceira tela, no original teremos um imenso simbolo da Konami, mas aqui vamos 

mudar isso. 

 Os gráficos correspondente dessa terceira imagem são os 3,4,5 e 6, para todos eles a paleta é a 17088   

 Pessoalmente eu costumo editar as imagens 3 e 4 como sendo as metades de uma só, pois essas imagens 

correspondem a parte de cima do gráfico, já a imagem 5 eu costumo colocar o texto com alguma indicação sobre 

a imagem que coloquei, e por ultimo a imagem 6 que é a borda que circula a imagem, a qual você pode fazer 

modificações artisticas a vontade. 

 Bem aqui tambem use os mesmos passos do 9e-(Editando o LOGO.bin ( 1ª Tela)) e mude apenas as 

indicações dos numeros do gráfico e paleta, o resto é igual. 

 

9h-(Editando o TITLE.bin ( Tela com o Título do jogo)) ▲ 

 

 O Title.bin ou téla de título do jogo, é aquela tela onde aparecerá o titulo do jogo e logo abaixo o 

tradicional PRESS ANY BUTTON, ou seja, é aquela tela que vem logo após o vídeo de abertura. 

 O arquivo do title.bin é composto de três imagens, sendo as duas superiores relativas a imagem com os 

simbolos do jogo, e a ultima imagem relativa as notas de rodapé ao nome PRESS ANY BUTTON e tambem pega 

trecho final da imagem das duas primeiras, só que para facilitarmos a edição,  usaremos para o simbolo do nosso 

jogo a ser editado apenas as duas primeiras imagens, apagaremos os resquicios na terceira imagem e utilizaremos 

essa terceira apenas para como dito as notas de rodapé e a mensagem de apertar um botão, para editar o title siga 

os passos: 

 

1) Execute o CDMAGE e abra a imagem do jogo. 

2) Vá até a pasta BIN e localize o arquivo TITLE.BIN, clique com o botão direito do mouse sobre ele e aperte a 

opção EXTRACT FILE. 

3) Execute o WE IMAGE MANAGER e abra o title.bin extraido tanto na parte de cima(gráfico) como na de 

baixo(paleta) 

4) As imagens 1 e 2 tem como paleta o ID 1  

5) A imagem 3 é mista tendo as letras de rodadé com paleta tambem no ID 1, já o nome PRESS ANY BUTTON 

tem a paleta no ID 2. 

6) Extraia os TIMs e transforme em BMPs conforme ensinado no tuto Imagens no jogo – Alterando-as  

7) Pronto agora é só reinserir a imagem com o CDMAGE e testar no emulador. 

 

 

 

  

9i-(Editando a BOLA DA TELA DO MENU ( Telas de escolha do tipo de jogo e de times)) ▲ 

 

 É bem interessante editar a bola do menu, como chamamos esse gráfico, pois ele dá a capacidade de você 

personalizar seu patch não só nas telas de abertura, mas durante as proprias telas de escolhas em si, mantendo 

assim um espírito de originalidade sobre seu patch, que ao inves de ter na tela de escolha o nome WE2002 vai ter 

o nome e o simbolo do seu patch, para editar a bola do menu siga os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

1)   Execute o CDMAGE e abra a imagem do jogo. 
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2) Vá até a pasta BIN e localize os arquivos DATSEL.BIN e DAT2D.BIN, clique com o botão direito do mouse 

sobre cada um e aperte a opção EXTRACT FILE para extrai-los, volto a lembrar, tire sempre uma copia de 

segurança pra poder voltar atras em caso de alguma falha. 

3) Execute o WE IMAGE MANAGER e abra na parte superior do gráfico o arquivo DATSEL.BIN extraido, já 

na parte de baixo, ou seja, a Paleta, abra o DAT2D.BIN  

4) As imagens 14 e 15 (offsets 104408 e 109156) tem ambas a paleta de cores no ID 152(73124), POREM,só no 

tocante a imagem da bola ou simbolo que você vier a modificar, visto que no caso da ID 15(109156) ela é um 

gráfico com paleta Multipla, já que existem dois textos abaixo do simbolo o primeiro que no original é o 

nome WINNING ELEVEN que por sinal na hora que o jogo for executado ira aparecer não abaixo mas sobre 

o simbolo, tem a paleta no ID 155(73220) Já o ultimo texto que é o nome 2002 tem ID 116(71972), é util 

informar que nesse gráfico ID 15, de cima para baixo os tamanhos das partes são, o superior vai até os 53 

Pixels, o primeiro texto vai até os 102 pixels, e o ultimo vai até o final. 

5) Um segundo detalhe a ser informado é que como a imagem 14 e 15 deverão ser juntas uma sobre a outra pra 

ser editada, na verdade na hora da inserção elas não deverão estar linear, pois na verdade a imagem 15 fica 8 

pixels a esquerda. 

6) As Imagens 16 e 17 são no original a Luz que ilumina a bola, mas pode ser alterado  para se colocar qualquer 

outro gráfico, a paleta aqui encontra-se no ID 115(71940) 

7) Extraia os TIMs e transforme em BMPs conforme ensinado no tuto Imagens no jogo – Alterando-as  

8) Lembre-se que aqui as imagens são montadas, ou seja, metade em um trecho metado no outro, logo faça o 

cruzamento correto após a montagem e teste no emulador após inserir o arquivo já com as modificações, 

usando o CDMAGE. 

 

 

 

10- Textos no jogo – Alterando-os  ▲ 

 

 

*** Programas usados nesse tutorial: HEDIT, Emulador EPSXE,WinWecodific,  

-Introdução: 

 Os Jogos da série Winning Eleven apresentam 3 Tipos de Textos sendo: Textos Abertos, Textos 

Criptografados e Textos gráficos. 

 Cada um desses textos utiliza um metodo completamente diferente do outro pra ser alterado, logo, você 

terá que identificar que tipo de texto é aquele utilizar o metodo correto pra fazer a alteração. 

 Por exemplo, na tela principal onde no jogo editado se lê, AMISTOSOS, LIGA, COPA,etc. é um texto 

aberto, já os nomes dos times são textos Criptografados, já todos os textos contendo nas primeiras telas que inicial 

o jogo são Gráficos, ou seja, estão contido dentro de imagens.  

 

 

-Executando: 
 

10a-Texto Aberto – Alterando-o –▲-   Para Alterar um texto aberto é muito simples, siga os seguintes passos: 

 

1º) Execute o jogo no emulador (EPSXE) e anote em um papel o texto que você deseja alterar, cuidado anote 

direitinho todas as letras e as diferenças entre maisculas e minusculas caso haja, terminado feche o emulador. 

2º) Execute um editor Hexadecimal (eu já disse que uso o HEDIT) e abra a imagem do jogo. 

3º) Mande fazer a localização de um trecho da palavra, no exemplo abaixo localizaremos a palavra AMISTOSOS, 

para isso precionei CTRL+F no HEDIT e digitei o trecho AMISTO e dei ok ! 
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4º) Obviamente você poderá encontrar mais de uma vez a palavra que procura, logo, nesse contexto, eu observo 

que logo acima esta a palavra LIGA, que corresponde a palavra proxima a AMISTOSOS que esta na abertura do 

meu UEFA. 

5º) Clique sobre o inicio da palavra e faça a alteração normalmente digitando o novo texto que você quer por no 

lugar, MAS ATENÇÃO:  O QUE VOCÊ DIGITAR TERÁ QUE SER EXATAMENTE DO MESMO 

TAMANHO OU MENOR DO QUE O TAMANHO DA PALAVRA ORIGINAL, visto que logo após virá o 

delimitador 00 00 00 00  e ele não poderá ser rompido, se você fizer isso perderá todo o jogo. 

6º) Pronto!  Feita a alteração salve, saia e teste no emulador. 

 

 

 

10b-Texto Criptografado – Alterando-o –▲ 

 

 Textos Criptografados são textos que para serem localizados você ira precisar primeiro passar o texto por 

um programa criptografador, visto que o texto não esta aberto e o que aparecerá serão apenas numeros, então 

você deverá passar seu texto antes por esse programa para poder localiza-lo, alguns exemplos de textos 

criptografados são os nomes dos times e as notas de rodapé que aparecem na tela de escolha de opções de jogo. 

Siga os passos: 
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1º) Assim como no anterior, execute o jogo no emulador (EPSXE) e anote em um papel o texto que você deseja 

alterar, MUITO CUIDADO anote direitinho todas as letras e as diferenças entre maisculas e minusculas caso haja 

e muito mas muito cuidado com os espaços entre duas palavras., terminado feche o emulador. 

2º) Execute o WinWEcodif e na parte de texto, deixe marcado codificado e texto-->hexa(a)), enão em TEXTO  

digite o texto que você deseja localizar no jogo. 

 

 
3º) Agora na caixa HEXA copie(CTRL+C) todo conteudo numerico que aparece 

4º) Abra o Jogo com o editor hexadecimal e mande localizar, nesse caso utilizando o HEDIT (ctrl+f) 

5º) Note que no LOCALIZAR(FIND), há uma caixa pra você digitar o TEXT ou HEX,  então na caixa HEX 

cole(ctrl+v) o conteudo copiado anteriormente do wecodif. 

 
6º) Se você anotou o nome corretamente conforme o original e copiou e mandou localizar tudo corretamente, 

então o programa deverá localizar a sequencia que você procura, o que significa dizer que você acabou de achar o 

texto a ser mudado, deixe o localizado marcado. 

7º) Agora volte ao Wecodif e digite o novo texto que você deseja inserir no lugar do anteriormente localizado, 

CUIDADO: observe o total de caracteres e e total de bytes a ser inseridos, sempre insira a mesma quantia que ira 

sobscrever ainda que complete com espaços em branco. 

8º) Pronto Copie agora na caixa HEXA (C), o conteudo que apareceu. 

9º) Retorne ao editor hexa onde você deixou o texto a ser substituido marcado, LEMBRE-SE: substitua no 

maximo 50 caracteres por vez. 

10º) No editor Hexa execute o comando REPLACE ( CTRL+H), ele ira abrir uma caixa onde na parte superior 

existe o texto marcado, logo, na caixa HEX de baixo, cole o seu novo texto. 
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11º) Aperte o botão REPLACE, e veja se a mensagem foi positiva, se sim,  execute o comando salvar no Editor 

hexa, e teste o jogo no emulador. 

 

10c-Texto em Imagem – Alterando-o ▲ 

 

 Os textos em imagem são como o proprio nome diz: “IMAGENS” , ou seja, você pode lê-los, mas dentro 

do jogo eles não estão em um formato texto que pode ser alterado como qualquer texto padrão, esses textos estão 

dentro de uma imagem. 

 Para descobrir se um texto é gráfico, primeiro mande busca-lo pelo metodo de Texto Aberto , se não 

encontrá-lo então o procure como um Texto Criptografado , se ainda assim não encontra-lo, então ele só poder ser 

um texto imagem. 

 Para Localizar um texto imagem você deverá seguir exatamente os mesmos métodos de mudaça de 

qualquer Imagens no jogo , ou seja, siga os metodos ensinados para mudança de imagens. 

 A titulo de informação alguns textos imagens são: 

- Textos nas imagens do inicio do jogo (no arquivo LOGO.BIN)    

- Textos da tela de escolha de opções de jogo, aquela que aparecem as camisas 2D (no arquivo DATSEL.BIN) 

- Textos dos nomes dos times que aparecem antes da partida iniciar (no arquivo T_NAME.BIN) 

 

 

11- Imagens no jogo – Alterando-as ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial: HEDIT, CDMAGE, WEZIP, WE COMPRESSOR, WE IMAGE 

MANAGER, CLUTED, 

-Introdução: 

 Até bem pouco tempo atras o maximo que podiamos mudar de uma imagem gráfica do jogo eram suas 

cores, por isso só podiamos fazer os uniformes de um time, pegando um uniforme original do jogo e mudando 

suas cores, porem, eis que que devido aos gênios Walxer, Lagarto, Warlock e Jordinator, hoje contamos com não 

apenas um, mas dois conversores gráficos sendo o WEZIP e o WE COMPRESSOR, com eles e a ajuda do WE 

IMAGE MANAGER do nosso super Brasileiro BAT, podemos extrair qualquer gráfico, modifica-lo e reinseri-lo 

no jogo,  aê palmas pra esses caras !!! 
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-Executando: 
 

 São 3 os passos pra mudar uma imagem, 1º Localizar a imagem e sua paleta de cores correta,  2º Extrair a 

imagem e edita-la em um editor gráfico a seu gosto  3º Recomprimir a imagem para o formato do playstation e 

reinseri-la no jogo, vamos a eles: 

 

11a- Imagens  – Localizando –▲ 

 Para localizar uma imagem você utilizará o programa WE IMAGE MANAGER, e terá que encontrar 

primeiramente o gráfico e logo depois a paleta de cores, para só então fazer a extração da TIM para poder fazer a 

edição, logo, o primeiro passo é saber em que arquivo esta o gráfico que você quer editar, para isso leia esse 

tutorial e veja se aqui esta indicando o que você deseja mudar, se não tiver, pergunte ao pessoal da edição na 

internet, após isso sabendo em que arquivo esta o gráfico, o proximo é saber em que arquivo está a paleta, pois 

muitas vezes o gráfico esta em um arquivo e a paleta em outro, as vezes entretanto esta no mesmo. 

  Se você tiver que localizar o gráfico manualmente sem que alguem tenha lhe ensinado antes o gráfico e a 

paleta , usando o WE IMAGE MANAGER é simples, é só abrir a imagem na parte superior(a) com uma paleta 

qualquer desde que seja multicolorida, e vá passando um a um os gráficos até achar o gráfico, no caso da paleta 

para alguns gráficos dá pra seguir o mesmo procedimento, ou seja, deixe a imagem localizada aberta na parte de 

cima e vá passando uma por uma a paleta na parte de baixo(b), quando você localiza-la, se tiver tudo faça alguma 

alteração e teste no emulador. 
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11b- Imagens  – Inserindo-as –▲ - Alterarar um gráfico é o processo de Localiza-lo, (ao localiza-lo anote sempre 

o ID ou OFFSET tanto do gráfico como da paleta e o tamanho que aparece no WE IMAGE MANAGER) extraí-

lo ainda em formato .TIM, (visto que o WE IMAGE MANAGER tem a opção de extrair já em BMP, porem, esse 

sai com as cores em 24 bits e assim você perde a paleta original que pode ser de 16 ou 256 cores.) e tendo o 

arquivo TIM, transforma-lo para .BMP com o programa TIMUTIL, ai você o edita em um programa gráfico de 

sua preferência e por fim o compacta e insere de volta dentro do arquivo original, BEEEMMM esse processo de 

compactar e inserir a imagem após editá-la é que ensinaremos agora. 

 Existem 2 metodos de compactar e inserir as imagens editadas, o primeiro e mais simples é com o WE 

COMPRESSOR do Walxer, o outro metodo é com o WEZIP do pessoal do Hispano, ambos serão ensinados 

agora: 

 

11b1- Imagens  – Inserindo-as ( com o WE COMPRESSOR do Walxer ) –▲ - Após ter a imagem pronta, ou seja, 

editada, siga os passos abaixo para inseri-la, mas cuidado, lembre-se que o jogo aceita apenas imagens de 16 ou 

256 cores, logo perceba se a imagem se encaixa na original que você vai inserir, e faça assim: 

 

a) Execute o programa WE COMPRESSOR 

 

b) Clique agora na aba compress (1) 

c) Clique em seguida na pastinha amarela da caixa “File name of TIM/BMP images to read”(2) e mande abrir o 

arquivo de imagem .BMP que você editou, (não custa lembrar que o jogo aceita apenas imagens com 16 ou 

256 cores), e você terá que ter olhado qual o formato dessa imagem que você ira inserir 

d) Agora clique na pastinha amarelha da caixa “Destination file name of all image data” (3) que traduzindo quer 

dizer “Arquivo de destino para a image” ,ou seja, é aqui que você abre o arquivo do jogo WE que ira inserir a 

imagem editada (por exemplo datsel.bin, gdc_od.bin, logo.bin, etc) 
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e) Lembra que lá em cima te pedimos pra anotar anotar o ID ou o OFFSET referente ao gráfico que ira mudar? 

Bem, agora procure-o na caixa com as opções dos offsets e ids(4) , e clique nele pois é o lugar onde será 

inserido o gráfico, mas cuidado, o tamanho aqui informado(5) poderá não ser correto, principalmente se você 

esta usando um arquivo já editado é por isso que foi pedido a você para anotar o tamano no WE IMAGE 

MANAGER, pois lá o tamanho é correto. 

f) Agora clique na pastinha amarela da caixa “Destination file name of all image Palette”(6) que traduzindo quer 

dizer “Arquivo de destino a inserir a paleta”, ou seja, a depender do gráfico que você esta editando a paleta de 

cores poderá ser nele mesmo, ou poderá ser em outro, daí que nesse local se abre o arquivo para inserir a 

paleta. 

g) Volto a dizer que foi pedido pra você anotar , o ID ou OFFSET do gráfico ou da paleta(7), bem,agora vá na 

caixa de escolha do id ou offset, aqui você ira precisar indicar o ID ou OFFSET da paleta que será inserida.   

h) Bem, por ultimo clique no botão “Inserir” (8) e aguarde para ver a mensagem que ira dar, se for a de que o 

arquivo é grande, e não se aconselha a inserção lembre-se do tamanho do arquivo que você anotou , olhando 

no We image manager e confira, se realmente for maior que esse tamanho, o mostrado, então você terá que 

voltar a editar a imagem e extrair detalhes ou reduzir o tamanho dos gráficos, se o tamanho mostrado na caixa 

for menor do que o que aparece no we image manager, então mesmo que o programa desaconselhe, mande 

inserir que tudo ficará bem. 

11b2- Imagens  – Inserindo-as ( com o compressor do Hispano o WEZIP ) –▲- Siga os mesmos passos do que foi 

ensinado acima inserindo imagens com o WE compressor, só que no referente a preparação da imagem, agora 

tendo a imagem siga os seguintes passos: 

 

a) Execute o TIMUTIL e mande converter a imagem BMP para TIM 

b) Execute o WEZIP clique no botão COMPRIMIR escolha a imagem .TIM criada anteriormente e mande 

compacta-la, ele gerará um arquivo de mesmo nome só que com o final .BIN que é o arquivo pronto a ser 

inserido no jogo. 

c) Bem, voltamos a que foi pedido acima para você você anotar , o ID ou OFFSET do gráfico e da paleta, só que 

aqui precisaremos do OFFSET. 

d) Abra agora o arquivo a inserir a imagem em um editor hexadecimal (estou tomando por base o HEDIT), e 

mande ele localizar o OFFSET da imagem. 

e) Em uma outra tela abra o arquivo .BIN gerado por você e copie todo o conteudo.(LEMBRE-SE DE TER O 

CUIDADO DE OBSERVAR O TAMANHO QUE O ARQUIVO FICOU, SE É IGUAL OU MENOR AO 

DO ORIGINAL, SE NÃO REFAÇA) 

f) Vá até o arquivo onde será inserido e já esta no offset correto e mande colar ,  PRONTO O GRÁFICO ESTA 

INSERIDO, feche tudo e vamos inserir a paleta. 

g) Execute o programa CLUTED vá em “EXTRACT CLUT FROM FILE” e localize o arquivo em formato 

.TIM da imagem que você deseja inserir, ele lhe pedirá o offset informe 20 ele lhe pedirá o tamanho, ai você 

terá que ter observado no WE IMAGE MANAGER se o arquivo é de 16 ou 256 cores e informe aqui. 

h) Pronto com a paleta aberta agora clique em INJECT CLUT IN FILE, escolha o arquivo que deverá receber a 

paleta e clique em OK, em seguida ele lhe pedira o offset a inserir, informe o que você anotou antes, então ele 

lhe perguntará o tamanho, informe o tamanho que você tambem anotou, clique em OK e pronto, gráfico e 

paleta inseridos..     

 

 

 

12- Estádios – Alterando-os  ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial: CDMAGE,  WE COMPRESSOR walxer, WE IMAGE MANAGER, WE 

IMAGE TOOL, WEZIP, 
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-Introdução: 

 Editar estadios é nada mais que mudar caracteristicas nos estadios existentes e os deixar parecidos com 

outros estadios, por exemplo, se você pegar o Estadio de Wembley(original do jogo) e mudar o placar eletrônico, 

as placas, algumas faixas e pequenos gráficos nas arquibancadas, ele ira se parecer com o maracanã. 

 Já ouvi comentários de pessoas que conseguiram mexer na extrutura dos estadios, dando-lhes outras 

formas, mas pra isso usaram programas 3D como o Autocad, OBVIAMENTE NÃO SEI SE ISSO É VERDADE, 

pois não vi os resultados, mas a possibilidade existe, logo, se alguem sabe, ensina ai pra galera, mas por enquanto 

o único metodo possível é o abaixo 

 

Ordem dos estadios no jogo:  esses arquivos  abaixo encontram-se na pasta BIN do jogo 
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-Executando: 
 

12a-Estadios – Alterando Gráficos ▲–-   Alterar estadios como dito é apenas mudar os gráficos, logo use o tutorial de 

edição de Imagens no jogo , e siga os seguintes passos: 

 

a) Execute o jogo no emulador e escolha um estadio 

b) Verifique qual outro estadio se assemelha com aquele 

c) Agora analise os gráficos que existem e podem ser modificados, entradas, marquises, extruturas metalicas,etc 

d) Agora olhe na tabela acima qual o arquivo do seu estadio, copie-o para uma pasta a parte(lembre-se sempre de 

ter copias de segurança)  

e) Agora abra esse arquivo no WE IMAGE MANAGER do Bat, escolha uma paleta qualquer, e saia passando 

gráfico por gráfico a procura do que você anotou antes no emulador e deseja mudar agora. 

f) Pronto, encontrado o gráfico, siga os passos do tutorial edição de Imagens no jogo faça as modificações 

desejadas e salve, rode no emulador e voilá! Você terá o estadio que quiser. 

 

12b-Estadios – Placas de Publicidade – editando-as ▲–- Existem 2 metodos de editar as placas de publicidade, o 

primeiro e mais simples é usando o programa WE IMAGE TOOL do Bob, que insere as placas para você, POREM, o image 
manager tem falhas, e alguns estadios tem as placas inseridas erradas, daí você terá que utilizar o segundo metodo e 
coloca-las manualmente. 
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-Introdução: 

- Cada estádio contem 3 tipos de Placas, e nós damos os nomes a elas de PLACAS A,B e C 

- O tamanho padrão das 3 placas é de 128 x 128 pixels 

- As placas A e B Devem ser feitas com 16 cores 

- A placa C deve ser feita ATÉ COM 256 CORES, mas você pode usar menos se quiser, por sinal deve-se usar 

menos cores caso se deseje graficos mais elaborados, caso contrário ele não conseguirá ser inserido no 

arquivo. 

- A placa A deve conter apenas a 1 e 2 propagandas pois a 3 e a 4 não aparecem 

 

- Executando: 

 

12b1-Localizando as placas de publicidade e suas paletas no jogo  ▲ - Para qualquer metodo de edição você 

precisará primeiramente aprender a localizar e extrair as placas para utilizalar as existentes como modelo base,  e 

no metodo manual você utilizará esse metodo de localização para saber os offsets de onde deverá inserir, para isso 

siga os passos: 

 

a) Escolha um estadio qualquer no jogo, eu estarei utilizando o primeiro estadio o GDC_OD.BIN, agora copie-o 

para uma pasta a seu gosto. 

b) Execute o programa WE IMAGE MANAGER do BAT e mande abrir o arquivo do estadio escolhido tanto na 

parte referente ao gráfico como referente a paleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Agora A GRANDE DICA, para localizar as placas comece pela Paleta da placa C,  para localiza-la é facil, 

basta ao abrir o WE IMAGE MANAGER vá na parte de baixo referente as paletas e observe que na coluna 

CORES, todas as primeiras tem 256 cores, observe que se você rolar para baixo, iniciarão a aparecer algumas 

paletas com 16 cores e logo após voltará outra sequencia com 256 cores, BEM, A 3ª (TERCEIRA) PALETA 

DESSAS É A PALETA DA PLACA C. 
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d) Encontrado a paleta da placa C, vá para parte de cima do IMAGE MANAGER e vá passando um a um os 

gráficos até encontrar as placas C, ela virá logo após as A e B, encontrado veja se esta casando tudo 

corretametne paleta e gráfico, se tiver tudo ok, vamos agora encontrar as placas A e B 

e) Bem, para encontrar a placa B é facil, basta ir em Gráfico e colocar UM GRÁFICO ACIMA do da placa C já 

encontrada, já referente a paleta, é só fazer o mesmo, ou seja, é só ir UMA PALETA ACIMA da paleta da 

placa C, porem, você terá que clicar no item MANUAL e na caixa CORS clicar em 4 bits e voilá, a placa ira 

aparecer corretamente no gráfico acima. 

 

f) Já as Placas A seguem um principio parecido, ou seja, na parte referente a gráfico coloque UM GRÁFICO 

ACIMA e você terá encontrado as placas A, já a paleta você precisará usar a cabeça ou a calculadora, pois a 

paleta continuará a ser A MESMA QUE A PLACA B, só que você terá que somar ao valor 128, e pronto, 

substitua o valor na caixa offset e você terá a paleta da placa A 

 

Em resumo as três placas ficam A,B e C uma logo após , e as paletas da placa A e B ficam juntas e a da placa C é 

a terceira da segunda sequencias de gráficos com 256 cores, é preciso entretanto dizer que apesar de estarem 

juntas como se fossem uma só paleta de 256 as paletas das placas A e B estão camufladas aqui, pois elas são de 

16 bits na realidade. 

 
 

12b2-Editando as placas de Publicidade – ( CRIANDO AS PLACAS )▲ - Lembre-se placas de publicidade são 

imagens comerciais, logo, procure-as na internet, ou escanei rotulos de produtos para conseguir as imagens, em 

seguida monte-as conforme abaixo: 
 

 

a) Edição da Placa A 
- Crie em um editor Gráfico (eu vou estar usando o COREL PHOTO PAINT) uma imagem em branco de 128 x 

128 pixels INICIALMENTE COM PADRÃO DE CORES NORMAIS OU SEJA 24 OU 32 BITS. 

- Insira a primeira e a Segunda placa, cada uma deve Ter 32 x 128 pixels, cuidado com as cores muitas cores 

serão distorcidas depois e muitos detalhes não irão aparecer 



 

 

Megatuto By Mago_branco      w11.com.br 

- Feito a imagem agora mande converter para 16 CORES, no COREL PHOTO PAINT isso é feito clicando em 

IMAGEM, MODO, CORES DA PALETA(8 BITS) e por ultimo configurando Paleta:Otimizada, 16 cores 

SALVE E ESTA PRONTA A PLACA A 

- Lembre-se que você poderá tambem pegar uma placa pronta utilizando o metodo acima Localizando as placas 

de publicidade e usa-la como mode-lo, ou editar sobre ela. 

 

 

b) Edição da Placa B 
- É igual a edição da Placa A só que ao invés de você colocar somente as 2 primeiras placas de cima, aqui você 

ira colocar todas as 4 placas, lembrando que cada uma tem 32 x 128 pixels. 

 

 

c) Edição da Placa C 
- A placa C tambem deve ser iniciada com uma imagem de 128 x 128 pixels com cores totais, ou seja, 24 ou 32 

bits 

- Escolha as 4 imagens e insira assim como fez na placa B 

- Agora siga os mesmos passos ensinado na placa B, porem, na hora de informar a quantidade de cores, informe 

256 ao inves de 16 cores,   UMA DICA: se sua placa não couber, insira menos cores, coloque menos de 256 e 

a imagem ficará menor 

 

Volto a repetir, em todos os 3 casos acima você poderá utilizar o metodo Localizando as placas de publicidade 

extrair uma placa já pronta, seja A,B ou C e usa-la como base. 

 

12b3 - Editando as placas de Publicidade – ( INSERINDO COM O WE IMAGE TOOL do Bob )▲ - E o metodo mais 

facil, porem, o programa  ainda tem falhas, mas são poucas logo vale a pena combinar os dois metodos, para 

inserir com o programa do bob faça assim: 

 

a) Tendo criado as placas em formato BMP, agora vamos passa-las para o formato .TIM, para isso siga os passos 

que foram ensinados referente ao TIMUTIL, ao finalizarmos teremos os arquivos PLACA_A.tim, 

PLACA_B.tim e PLACA_C.tim não as apague após a compressão a seguir pois elas contem as paletas de 

cores. 

b) Execute agora o programa WEZIP e clique no botão COMPRIMIR, se forem as placas A e B, escolha a opção 

4 bits se for a placa C escolha a opção 8 bits, vá então onde você salvou os arquivos convertidos 

(PLACA_A.tim, PLACA_B.tim e PLACA_C.tim) e mande compactá-los um por um, ao final teremos os 

arquivos PLACA_A.bin, PLACA_B.bin e PLACA_C.bin 

c) Abra agora o porgrama WE IMAGE TOOL do bob, vá em TOOLS GRÁFICAS e clique em GERAL 

d) Ele ira pedir SELECIONE O ARQUIVO A EDITAR, aqui escolha o estadio no qual você ira inserir as placas 

de publicidade. 

e) Na proxima tela, siga os seguintes passos: 

- Clique primeiro em SUBSTITUIR e escolha qual placa ira substituir a A, B ou C(aqui chamada de animadas) 

- Agora em GRÁFICO clique no disquetezinho e escolha o arquivo .BIN (comprimido) referente a placa 

escolhida. 

- Em PALETA escolha o arquivo .TIM do mesmo nome do seu arquivo gráfico. 
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- Pronto agora é só clicar em inserir. 

f) Com os gráficos inseridos na placa, você poderá testa-la usando o WE IMAGE MANAGER do Bat, ou poderá 

inserir o arquivo do estadio no jogo usando o CDMAGE e testa-lo no emulador, a escolha é sua. 

 

12b4 - Editando as placas de Publicidade – ( INSERINDO MANUALMENTE COM O COMPRESSOR )▲ - Aqui você 

terá que inserir estadio a estadio, e somente as placas C poderão já ser inseridas com a paleta, as A e B terão que 

ter paletas colocadas depois, para isso siga os passos: 

 

a) Inicialmente vá em Localizando as placas de publicidade , e anote seus offsets, tanto dos gráficos como das 

paletas. 

b) Agora execute os tutorias sobre como Inserir uma imagem no jogo, e utilizando seu metodo favorito insira os 

gráficos e as paletas das placas C 

c) Tendo inseridos os gráficos e as paletas C, vamos inserir as paletas das placas A e B, pra isso você usará o 

CLUTED, Basta ir até o arquivo .TIM da placa B inserida e na posição 20 (offset 20) onde se iniciam as 

paletas e inserir o numero 16 cores e ao abrir as cores copia-las. 

d) Bem, nesse momento no proprio CLUTED mande ele abrir de novo EXTRACT CLUT FROM FILE, e 

informe como numero do offset aquela paleta de 256 Cores que contem as paletas A e B escondidas, que na 

verdade é a paleta logo acima da paleta da placa C (se tiver achando esse papo aqui complicado dá uma 

olhada no tuto Localizando as placas de publicidade que suas duvidas serão sanadas) 

e) Pronto, será aberto como o gráfico abaixo, ou seja, as placa B tem o mesmo gráfico repetido nas 4 primeiras 

posições, logo, já que você copiou antes, marque e cole no lugar correto, repita isso nas quatro linhas, não 

esqueça de logo em seguida clicar em INJECT CLUT IN FILE e informar esse mesmo arquivo e essa mesma 

paleta que esta aberta pra as alterações serem salvas. 

f) Repita o processo com as placas A, ou seja, -abrindo o arquivo TIM. no cluted, -copiando as 16 cores, -

abrindo o arquivo a inserir a paleta e indo até a paleta e inserindo nas duas posições referentes as placas A 
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12b5 – Placas de Publicidade – (ordem em que se apresentam em campo )▲ 

 

Sequencias das placas no campo. 

 

 Bem, as placas C que são as que ficam no fundo do gol não precisam ser explicadas aqui pois 

apenas ficam subindo e descendo, não tem ordem, mas as placas das laterais precisam, nelas podemos chama-las 

como convem de Placas A e Placas B, as placas A são as que se encontram somente 2 nos gráficos do jogo, já as 

Placas B, são as que contem todas as 4, logo, a ordem das placas no campo são: 

 

Atras dos gols: A1, A2, PLACAS C, A2,A1 

Na Lateral: B4,A2,B2,B4,A1,B4,B3,A2,A1,B4,B1,A2,B2,B4,A1,B1 

 

Logo cada placa durante cada jogo sendo exibido se repete o seguinte numero de vezes: 

 

A1=5 

A2=5 

B1=2 

B2=2 

B3=1 

B4=5 
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DICAS E MANHAS ESPECIAIS   ▲ 
 

 

X- Transferindo todos os uniformes de uma ISO para outra ISO de uma só vez. ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  Editor Hexadecimal HEDIT. 

-Introdução: 

 

 Para transferir todos os times de uma ISO com ou sem patch para outro é só usar o WEMANIA editor com 

a opção EXPORTAR e depois IMPORTAR TODOS,  porem, até hoje não existe software capaz de exportar e 

importar os uniformes, se você desejar fazer isso com um só uniforme de um único time, deverá usar o WE 

TEAM EDITOR porem, para transferencia total de todos os uniformes 3D só atraves de hexadecimal, portanto lá 

vai como fazer: 

 

-Executando: 

a) Execute seu programa hexadecimal e mande abria a ISO destino(a iso onde você ira salvar os times que 

importou da outra) 

b) Vá agora até o offset 0x12D76FC e marque-o ( para fazer isso no HEDIT basta clicar em CTRL+G indicar o 

offset indicado no campo e apertar ok, ele ira automaticamente pra lá.) 

c) Agora vá para a ISO de Origem (iso de onde ira  pegar os times para colocar na outra) 

d) Vá tambem para o offset 0x12D76FC e clique nele e segure a tecla SHIFT e vá descendo até encontrar o 

offset 0x178AA48 

e) O trecho será marcado, agora copie-o ( CTRL+C ) 

f) Volte a ISO de destino anteriormente aberta e já deixada no offset correto e mande colar ( CRTL+V ) 

g) Mande salvar. 

 

   Pronto, pode entrar no emulador e testar. 

 

X1- Mudando a ordem ou retirando times do Menu. ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  Editor Hexadecimal HEDIT. 

-Introdução: 

 

 Você pode pegar um patch na internet e não querer que os times fiquem naquela ordem, ou pode não 

querer alguns times e retira-los deixando o lugar vazio, e pra isso não precisa usar editores e metodos dificeis, 

basta fazer a mudança via hexadecimal   : 

 

-Executando: 

1) Execute seu programa hexadecimal e mande abria a ISO do jogo. 

2) Aperte CTRL+G e indique que deseja ir para o offset 0x2861B0   

3) Nesse offset você vai ver uma ordem assim: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E, isso é uma 

numeração HEXADECIMAL, ou seja, o 00 é correspondente aqui ao primeiro time (numero 1) já o 0A seria 

o correspondente ao nosso 10, o 0B ao nosso 11 e por ai vai. 

4) Assim no jogo original o 00 corresponde a IRLANDA, o 01 corresponde a ESCOCIA, o 02 é o GALES, e por 

ai vai, o brasil é o quadragesimo segundo time logo o BRASIL é o 29. 
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A ordem é essa aqui: 

 

 

 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 

              
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 

              
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

              
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54   

2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35   

 

5) Agora para mudar um time de lugar é só identificar o numero desse time e troca-lo com o que você desejar. 

6) Já se o que você deseja é Excluir o time, então no lugar do numero dele coloque 99 se desejar que fique o 

espaço daquele time em vazio, já se desejar que os times se realinhem se retirar um time do meio sem deixar 

buracos coloque FF no lugar do time excluido. 

 

 

 

X2- Colocando os times do menu com nomes completos, sem ser cortados. ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  Editor Hexadecimal HEDIT., emulador EPSXE,Winwecodif, 

-Introdução: 

 No normal quando alteramos os nomes dos times que aparecem no menu de escolha, atraves de qualquer 

editor, seja o WE team editor, ou o Wemania, times com nomes grandes como “Corinthians” que tem onze letras, 

ficam cortados, aparecendo apenas as primeiras letras tipo “Corin” por exemplo, para isso a partir do Brasileirão 

2003 foi desenvolvida a técnica que possíbilida a colocação de nomes completos, que tem como “entretanto”, o 

fato de que você deverá retirar times do jogo aos quais terão os espaços dos seus nomes utilizados pelos times que 

ficarão. 

 

-Executando: 

1) Execute o emulador EPSXE, vá até a tela de escolha de times e anote em um papel o nome time que você 

deseja modificar, MUITO CUIDADO: o nome tem que ser anotado exatamente como esta lá, com letras 

maiusculas, minusculas e espaços exatamente como aparece. 

2) Agora execute o metodo de Texto Criptografado  usando o WinWecodific no seu programa hexadecimal para 

localizar esse texto(nome do time) 

3) Você localizará um conjunto numerico e irá notar que após essa sequencia que corresponde ao nome do time, 

irá haver dois pares de zero 00 00, esses são os delimitadores entre o nome de um time e o nome do proximo 

time. 
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4) Vá agora até esse 00 00 e copie a sequencia que irá aparecer logo após ele até os proximos 00 00, lembre-se 

não copie os proprios 00 00 só os numeros entre eles, para copiar esses valores aperte CTRL+F e o valores 

irão aparecer na caixa HEX, copie-os marcando-os e apertando CTRL+C, a simples copia direta as vezes não 

surte efeito sem apertar o CTRL+F. 

5) Vá agora até o Winwecodif, e clique no botão HEXA -- > TEXTO na caixa converter, e cole o valor copiado, 

nesse momento você verá o nome do time que deverá ser apagado utilizando a técnica de  retirando times do 

Menu, você pode retira-lo agora ou deixar para depois, mas não esqueça de fazê-lo caso contrario ele ira 

aparecer com o nome todo errado durante o jogo. 

6) Pronto, volte a sequencia que você encontrou anteriormente, conte quantos caracteres você tem, sendo que 

agora o nome do seu time poderá passar por cima de uma sequencia de delimitadores 00 00,Lembre-se, cada 

par de numerais corresponde a uma letra tipo 82 71 é a letra “R”, pronto, agora você pode colocar o nome 

mais comprido, visto que você esta utilizando o espaço do nome do outro time mais o espaço do delimitador 

que você deverá escrever por cima dele. 

7) Para poder colocar o nome mais comprido como dito, saiba o tamanho total de espaços que você terá agora 

então vá até o WinWecodif clique em TEXTO -- >  HEXA e digite um nome que caiba nesse espaço, copie e 

cole-o confome ensinado na técnica Texto Criptografado. 

8) Salve e teste no emulador. 

 

 

X3- Destravando o menu Copas. ▲ 

 

*** Programas usados nesse tutorial:  Editor Hexadecimal HEDIT., emulador EPSXE 

-Introdução: 

Quando jogamos Winning eleven originalmente as copas são travadas, ou seja, na copa América você só 

pode pegar clubes americanos, na Africana clubes da Africa e assim sucessivamente, isso impede que 
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campeonatos como o Brasileiro você possa disputar as copas com o time que quiser, mas utilizando o metodo 

abaixo você poderá liberar o jogo pra poder jogar em qualquer copa com qualquer time 

 

-Executando: 

a) Execute o editor hexadecimal (usaremos o HEDIT) e mande abrir a iso do seu jogo 

b) Abra caixa GO TO, ou seja, VA PARA, (no HEDIT basta apertar CTRL+G) e informe que deseja ir para o 

offset 0x25CA9C 

c) Lá você encontrará os valores hexadecimais 78 OF munde-os para 64 OF 

   

Pronto agora é só salvar e executar no emulador para testar, a partir de agora você poderá escolher qualquer 

time ou seleção quando for jogar uma copa. 

 


