
Os fãs Brasileiros da Nintendo

Fizeram sua voz ser ouvida

http://www.queremosnintendo.com.br/


Objetivos da campanha
1- Mais Jogos da Nintendo em Português.

2- Canal de YouTube Nintendo Brasil, com conteúdo em PT-BR.

3- Apresentações em Português do Brasil e Eventos oficiais no Brasil.



Aderência
• Clique aqui para o relatório completo 

• 50.000+ assinaturas em 14 dias 
(Atualmente 52.900)


• 40.000+ Compartilhamentos


• 53 Criadores de conteúdo apoiadores.


• 200K+ visualizações totais em videos 
sobre a campanha.


• 102+ notícias no mundo todo 
(em Português, Inglês e Espanhol)


• Notável cobertura de sites nacionais e 
internacionais como IGN, Voxel, The 
Enemy, Kotaku, US Gamer, Eurogamer, 
NintendoLife.


• Mais detalhes em 
www.queremosnintendo.com.br

http://www.queremosnintendo.com.br/Clipping-Nintendo-Direct-Brasil.pdf
http://www.queremosnintendo.com.br


Destaques - Mídia Brasileira



Destaques - Mídia Internacional



#QueremosNintendo 
nas redes sociais

• 20/Jul/2019 #QueremosNintendo 
Trending Topics - 2590 Tweets


• 4000+ menções totais no Twitter


• 40.736 compartilhamentos totais 
da petição nas redes sociais.



Aceitação do 
movimento

96.6% Positivo

Julgando pela proporção de Likes vs Dislikes no 
Nintendo Direct Brasil Independente não-oficial.



SUCESSO DAS 
FASES 1 E 2 DA 
CAMPANHA
Nintendo recebeu positivamente o Nindies Direct 
Brasileiro e já está agindo internamente. 

Como relatado por alguns desenvolvedores 
participantes no video da campanha, um representante 
da Nintendo entrou em contato congratulando por 
estarem no video e comentou que estão discutindo 
internamente sobre a campanha, a petição e o video, 
além de preparando relatórios internos.


Detalhes: https://www.change.org/p/queremos-
nintendo-no-brasil-e-seus-jogos-em-
portugu%C3%AAs-queremosnintendo/u/24836551


É claro que estas coisas não acontecem da noite para o 
dia. Mas o mundo todo apoiou a causa do movimento e 
a Nintendo nos ouviu positivamente e está agindo!

 
Agora o próximo passo é dar mais motivos para que 
essa ação aconteça mais rapidamente, através do 
comprasso na Loja Nintendo Brasileira

https://www.change.org/p/queremos-nintendo-no-brasil-e-seus-jogos-em-portugu%C3%AAs-queremosnintendo/u/24836551
https://www.change.org/p/queremos-nintendo-no-brasil-e-seus-jogos-em-portugu%C3%AAs-queremosnintendo/u/24836551
https://www.change.org/p/queremos-nintendo-no-brasil-e-seus-jogos-em-portugu%C3%AAs-queremosnintendo/u/24836551
https://www.change.org/p/queremos-nintendo-no-brasil-e-seus-jogos-em-portugu%C3%AAs-queremosnintendo/u/24836551


Próximo passo: 
COMPRASSO NA LOJA 
NINTENDO BRASILEIRA

Assine a petição para ser avisado do dia exato
Link da petição

https://www.change.org/p/queremos-nintendo-no-brasil-e-seus-jogos-em-portugu%C3%AAs-queremosnintendo


Compartilhe este arquivo nas redes sociais com seu site 
ou criador de conteúdo favorito convidando: 

“A campanha #QueremosNintendo deu resultado! http://
www.queremosnintendo.com.br/Resultados-QueremosNintendo-
Fase03.pdf  

Haverá um comprasso na Loja Nintendo BR!! 

Por Favor #ApoieGamesBrasil Coordenando esforços c/ um deles: 

@canaldigplay @switchlifegames @BRKsEDU  @danillovellozo 
@switch_brasil @ACasadoCogumelo @NewsNintendoboy”

Clique aqui para Tuitar

https://ctt.ac/Bx4a3

