
Dublador do Mario confirma participação na 11ª edição da Brasil Game
Show 

Charles Martinet, que empresta sua voz ao encanador bigodudo da Nintendo e a outros
personagens de uma das mais icônicas séries de videogames de todos os tempos, estará no Brasil nos

dias 11 e 12 de outubro e participará de diversas atividades com o público, como sessões de Meet &
Greet, painéis no BGS Talks e concursos cosplay, dos quais será jurado

São Paulo, 27 de
março de 2018 – It's me,
Mario! Charles Martinet,
dono de uma das mais
conhecidas e adoradas
vozes do universo dos
games, é mais uma
atração internacional
confirmada para a 11ª
edição da Brasil Game
Show (BGS), a maior
feira de jogos eletrônicos
da América Latina. O
d u b l a d o r d e M a r i o ,
f a m o s o e n c a n a d o r
bigodudo criado pela
Nintendo, vem a São
Paulo exclusivamente
para participar do evento,
que será realizado entre
10 e 14 de outubro, no
Expo Center Norte. 

Ator e dublador,
Charles Martinet estará
na feira nos dias 11 e 12
de outubro e terá uma
a g e n d a c h e i a d e
compromissos que vão
agradar fãs de todas as
idades. A programação
inclui sessões de Meet &
G r e e t , e m q u e o s
visitantes poderão tirar
fotos e pegar autógrafos
do convidado; apresentações de painéis no BGS Talks, onde ele revelará curiosidades dos

Charles Martinet nasceu nos Estados Unidos, viveu anos fora do país
natal e se dedicou à carreira de ator por mais de quatro décadas. Ficou famoso
por dublar um dos mais icônicos personagens da história dos videogames: Mario,
o protagonista bigodudo da Nintendo. A relação do ator com o personagem vem
desde o início da década de 90, quando, por indicação de um amigo, participou
de um teste para interpretar o Mario em um sistema de animação ao vivo em que
o personagem interagia com o público em tempo real. O diretor pediu que a voz
de Mario fosse a de um italiano que vivia no Brooklyn, e o primeiro pensamento
de Martinet foi o de dar à voz um sotaque rouco e carregado, típico de Nova
York, mas então decidiu fazer uma voz mais amigável, que agradasse pessoas
de todas as idades. Suavizou a dublagem e assim surgiu a voz que é ouvida até
hoje, 28 anos depois. “Woo Hoo”! 

Martinet começou a trabalhar para a Nintendo em 1991 e foi o primeiro
dublador do mundo a interpretar uma animação em tempo real, já como Mario.
Participou de Mario Teaches Typing e de outros jogos, mas foi em 1996, com o
lançamento de Super Mario 64, que Martinet emprestou sua voz ao personagem
em um game da Nintendo. Desde então, deu voz a diversos personagens do
universo de Mario, como Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi , Metal
Mario e outros.  

A voz de Martinet pode ser ouvida em mais de 100 jogos do Mario e
também em outros títulos, como Skies of Arcadia, Shadow of Destiny, The Elder
Scrolls V: Skyrim, Bit Trip Runner, Tiger Woods, PGA Golf e Senhor dos Anéis.



bastidores de seu trabalho, e presença nos concursos de cosplay, como um dos jurados das
competições. Empolgado com a vinda à BGS, Martinet deixou um recado para os fãs convidando-
os para o evento.

“Os jogos do Mario marcaram gerações de gamers e foram fundamentais para a
popularização dos videogames em todo o mundo. Trazer para a BGS o dono de uma das vozes
mais icônicas e lendárias da indústria é motivo de muito orgulho e tenho certeza que será uma
grande atração para os visitantes da feira”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil
Game Show. 

Outros grandes nomes já confirmados na BGS 2018

Além de Charles Martinet, a 11ª Brasil Game Show já outros grandes convidados
internacionais confirmados, como: Katsuhiro Harada, diretor de Tekken, uma das mais icônicas
séries de jogos de luta, e Daniel Pesina, intérprete de diversos personagens icônicos de Mortal
Kombat  Esse mês, a BGS também confirmou a presença de uma das principais line-ups de
Counter Strike: Global Offensive (CS:GO): os jogadores brasileiros Marcelo “coldzera”, Gabriel
“FalleN”, Fernando “fer”, Epitácio “TACO” e Ricardo “boltz”.

Além de grandes personalidades da indústria dos jogos eletrônicos, 300 marcas, entre
desenvolvedoras, publicadoras, fabricantes de hardware, estúdios independentes, participarão
da maior feira de games da América Latina. Ao longo dos próximos meses, muitas novidades
serão reveladas.

Garanta ingressos do terceiro lote com descontos de até 40%

Até 11/4 é possível adquirir ingressos do terceiro lote com desconto de até 40% em relação
aos valores do último lote. A meia-entrada do ingresso individual para um dia de evento custa R$
65,00 e o passaporte para os quatro dias de evento sai por R$ 195,00. Adquirindo o passaporte,
um dia de evento sairá de graça. Outra novidade da 11ª edição é o ingresso Fast Pass, que
permite ao visitante entrar no evento uma hora antes da abertura oficial nos dias abertos ao
público, e custa R$ 130,00 meia-entrada.

Têm direito ao benefício da meia-entrada aqueles que doarem 1kg de alimento não-
perecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.

Todas as no t í c ias sobre a Bras i l Game Show podem ser v i s tas em
www.brasilgameshow.com.br.

Serviço – BGS 2018 
Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h

Ingressos (terceiro lote) – até 11/4
Individual (meia-entrada) – R$ 65 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$130 (ingresso individual para 1 dia de evento – 11, 12,
13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral) 

http://www.brasilgameshow.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=cWo01UyTVGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cWo01UyTVGY&feature=youtu.be


Passaporte (meia-entrada) – R$ 195 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$499 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro)

Sobre a Brasil Game Show – realizada pela primeira vez em 2009 na capital carioca como Rio
Game Show, a BGS está a caminho de sua 11ª edição. Em 2018, a maior feira de games da
América Latina será realizada de 10 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Relacionamento com a imprensa:
Brasil Game Show
Mariana Ramalho 
mariana.ramalho@brasilgameshow.com.br

Rosa Arrais Comunicação
Tel.: (11) 3672.3531 
Lívia Melo – ramal 22 ou (11) 95318-4312 
livia@rosaarrais.com.br
Victor Ribeiro – (11) 3672-3531 ramal 18 ou (11) 96385-9973
victor@rosaarrais.com.br 
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