
99Vidas 
Videogames e Nostalgia 

Com 10 anos de estrada e mais de 70 milhões de downloads, o podcast 
se tornou uma das maiores referências em games no Brasil. 

 
Criado em 2010, o podcast 99Vidas nasceu com o intuito de falar sobre os jogos de 
videogames mais clássicos. Atari, Nintendinho, Master System, Mega Drive e Super 
Nintendo são alguns dos consoles mais abordados no programa semanal. O podcast é 
composto por Jurandir Filho, Felipe Mesquita, Evandro de Freitas e Bruno Carvalho, 
além de muitos convidados especiais! O quarteto vem se divertindo relembrando as 
melhores fases da vida, falando sobre videogames e nostalgia dos anos 80, 90 e 2000.  

 Após tantos anos e tantas edições, o 99Vidas virou uma grande máquina do tempo 
sobre nostalgia e comportamento. 

 Algumas edições mais populares: 
- 99Vidas 108 – Desgraças de Criança | 400mil downloads 
- 99Vidas 255 – Resident Evil 4 | 320mil downloads 
- 99Vidas 254 – A tecnologia que acabou | 300mil downloads 
- 99Vidas 214 – Memes Clássicos | 290mil downloads 

 Hoje o 99Vidas tem uma média de 120mil downloads por programa e já acumula 
70 milhões de downloads, se tornando o líder na categoria de games e um dos mais 
influentes podcasts do Brasil, carregando uma legião de fãs.  

 99VIDAS - O JOGO 

 O projeto ganhou tanto alcance, que após arrecadar R$ 127mil em crowdfunding e 
2 anos de produção em parceria com a desenvolvedora QUByte Interactive, em 2017 foi 
lançado “99Vidas - O Jogo”, um game no estilo "briga de rua” para PC/Mac (via Steam), 
PS3/PS4/Vita (via PSN), Xbox One (via LIVE) e Nintendo Switch (via E-SHOP) 

Em 2018 lançamos uma versão física para PS4/PSVita na Europa e 2019 a versão física 
para Nintendo Switch também na Europa. 

- Trailer do jogo: https://www.youtube.com/watch?v=18NpuAFSahQ  
- Jogo na LIVE: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/99vidas/c45wchgrpp44  
- Jogo na PSN: https://www.playstation.com/en-us/games/99vidas-ps4/  
- Jogo na STEAM: http://store.steampowered.com/app/557040/99Vidas/  
- Jogo na E-SHOP: https://www.nintendo.com/games/detail/99vidas-definitive-edition-

switch/
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