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International superstar soccer snes

Lançado em 1995 no West, International Superstar Soccer foi desenvolvido e lançado com a ajuda da Konami, trazendo equipes de todo o mundo, com um jogo de futebol com jogabilidade imersiva. Um dos destaques do lançamento é, sem dúvida, o surgimento do mito da seleção brasileira, Allejo. 1/6 International
Superstar Soccer: relembre as versões clássicas — Foto: Divulgação/Konami International Superstar Soccer: relembre as versões clássicas — Foto: Divulgação/Konami Embora tenhamos várias versões oficiais que falaremos mais tarde, é importante mencionar as mudanças. Especialmente aqueles lançados para
Super Nintendo, que trouxe o campeonato brasileiro para videogames. Seja no Campeonato Brasileiro 97 ou no lendário Ronaldinho Soccer, esses mods têm feito os jogadores felizes em todo o Brasil, muitas vezes mais conhecidos do que a versão original do jogo. 2/6 Ronaldinho Soccer 97 foi uma famosa variante do
futebol internacional — Foto: Reprodução/YouTube Ronaldinho Soccer 97 foi uma famosa variante do futebol internacional — Foto: Reprodução/YouTube Poucos meses após o lançamento da primeira ISS em 95, a Konami lançou o International Superstar Soccer Deluxe, desta vez não só para super Nintendo, mas
também para Mega Drive e PS1. O jogo traz melhorias na inteligência gráfica e artificial, além de dois jogadores jogando no mesmo time contra um computador, novos discursos de comentaristas e a presença de um time all-star. 3/6 Houve um tempo em que a superestrela internacional do Super Nintendo, Soccer
Deluxe, era o auge do sucesso da empresa de esportes e aluguel — Foto: Reprodução/YouTube Houve um tempo em que o super-astro internacional do Super Nintendo Soccer Deluxe era o auge do esporte e o sucesso das locadoras de vídeo — Foto: Reprodução/YouTube Em 97, a Konami lançou uma versão da
ISS para Nintendo 64. Chamado de International Superstar Soccer 64, o título era bastante familiar para a versão do Super Nintendo, atualizando apenas gráficos. Mesmo escolhas que ainda não tinham permissão para usar jogadores de nome real trouxeram estrelas. No ano seguinte, a Konami lança o ISS98 com o
jogador Carlos Valderrama na capa e uma licença de reebok para bolas e uniformes. Os atletas focados na 98ª Copa do Mundo têm os nomes errados, mas os números certos e a mesma aparência da época. 4/6 International Superstar Soccer 64 — Foto: Reprodução/YouTube International Superstar Soccer 64 —
Foto: Reprodução/YouTube Em 1999, foi lançado o International Superstar Soccer 2000, que ficou em último lugar para o Nintendo 64 e o único a obter uma licença para usar nomes reais. Há 100 equipes em jogo, além do fato de ter equipes da Liga Japonesa de Futebol. Laptops também tem o jogo International
Superstar Soccer havia também versões portáteis de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Os primeiros tinham controles e gráficos muito simples porque Portátil. 5/6 A ISS para Gameboy Advance possui gráficos muito semelhantes aos gráficos SNES — Foto: Reprodução/YouTube ISS para Gameboy
Advance tem gráficos muito semelhantes aos gráficos SNES — Foto: Reprodução/YouTube As versões do GameBoy Advance são visualizações e controles mais próximos do jogo do Super Nintendo. Os desenvolvedores ainda tinham certas restrições de gerenciamento, como menos botões, e ainda conseguiram
fazer um bom trabalho. Ao todo, cinco jogos portáteis do International Superstar Soccer foram lançados. A Konami também procurou lançar a franquia internacional Superstar Soccer no PS2, embora já tivesse vencido a Eleven/Pro Evolution Soccer. A primeira versão foi lançada em 2000, e poucas mudanças foram
feitas, como melhorias gráficas, mas a segunda franquia da EA Sports e a série FIFA já pareciam superá-la. 6/6 International Superstar Soccer para PS2 — Foto: Reprodução/YouTube International Superstar Soccer para PS2 — Foto: Reprodução/YouTube Mais dois jogos foram lançados até 2003, mas a Konami
decidiu focar apenas no Pro Soccer Evolution, se aposentando do futebol internacional de superestrelas até agora no mundo dos jogos. O jogo mais realista de sua época Apesar de ser um dos jogos de futebol mais famosos e amados de todos os tempos, o International Superstar Soccer, ou ISSS, não foi o primeiro da
Konam na região. Desde 1985, a empresa vem tentando apaziguar o sucesso no gênero, já que o futebol também é um esporte muito popular no Japão. A Konami's Soccer, a Exciting Soccer Konami Cup e a Konami Hyper Soccer foram lançadas para a MSX e a NES, todas serviram como uma experiência de
aprendizado para uma empresa que gradualmente estabelece os moldes da ISSS. 2/11 Curiosidades internacionais do futebol: Konami aprendeu com outros jogos de futebol e fez o jogo mais realista de todos — Foto: Divulgação / Curiosidades da Konami Do Futebol Internacional: Konami aprendeu com outros jogos
de futebol e fez o jogo mais realista de todos — Divulgação: / Konami Diferente dos competidores e seus antecessores, a ISSS foi destacada por focar na busca do realismo e da simulação, em vez de ser uma constante de tempo em jogos de mistura de arcade. Em busca das proporções mais leais, a ISSS trouxe o
maior objetivo já visto nos Jogos, algo essencial dado o tamanho dos atletas, mas também uma bela conquista técnica no entretenimento eletrônico da bacia hidrográfica. Com a grande distância entre as traves, foi possível fazer chutes pela primeira vez em videogames, posicionados e precisos. O pai do Winning
Eleven e do PES ISSS fez tanto sucesso que se tornou um paradigma de excelência na simulação de futebol com o lançamento de portos e novas versões por anos. Incluindo versões Deluxe, 64, 98, 2000, ISSS 1, 2 e 3, uma série desenvolvida pela Konami Computer Entertainment Osaka apareceu em Super
Nintendo, Mega Nintendo 64, GameBoy Advance, GameBoy Color, Color, 1 e 2, GameCube, Xbox e PC. 3/11 Curiosidades internacionais do futebol: o jogo gerou Winning Eleven e Pro Evolution Soccer — Foto: Divulgação / Curiosidades da Konami Do Futebol Internacional: o jogo gerou Winning Eleven e Pro Soccer
Evolution — Foto: Divulgação / Konami O derivado de maior sucesso foi a altamente popular franquia Winning Eleven no Japão, onde a estrela brasileira Zico marcou várias capas e materiais promocionais para os jogos. No Ocidente éramos conhecidos como Pro Evolution Soccer, nosso PES. Desenvolvida pela
Konami Entertainment Tokyo, a série spin-off herdou inúmeras mecânicas da ISSS, mas fez tanto sucesso que acabou tomando seu lugar e abraçando o status principal de simulador da Konami, com edições anuais lançadas desde 1997. Versões nostálgicas brasileiras do ISSS tiveram febres em locadoras de vídeo e
videogames brasileiros, mas como os cartuchos originais da época eram muito caros e nem todos conseguiam comprar produtos oficiais, os brasileiros cuseram e criaram cartuchos piratas com tempero nacional. Nas mudanças nas fitas paralelas, a ISSS manteve seu excelente jogo, mas trouxe equipes e atores
modificados que tinham direito a menus inéditos em português. 4/11 Curiosidades do Futebol Internacional Superstar: No Brasil, as versões paralelas modificadas do Campenato brasileiro eram febris — Foto: Reprodução do futebol internacional / Thomas Schulze Curiosidades: No Brasil, As versões paralelas
modificadas de Campenato, Brasil, eram febris — Foto: Reprodução/Thomas Schulze Da mesma forma que o PES ainda está sendo jogado em sua versão Bomba Patch, a ISSS prosperou em cartuchos falsos do Campeonato Brasileiro, especialmente o Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98, que colocou o fenômeno
em alto peso nos menus de jogos, e as equipes da primeira divisão brasileira eram todos os nomes certos da época. Infames atores genéricos Apesar do fato de que a ISSS retratou até agora realismo sem precedentes em videogames, gráficos de ponta e física de alta bola no campo, a ISSS não investiu em licenças
oficiais, de modo que os atores das poucas escolhas apresentadas no jogo apresentaram versões alternativas dos nomes reais dos atletas. 5/11 Curiosidade internacional do futebol: Havia apenas atletas genéricos na seleção brasileira — Foto: Reprodução / Thomas Schulze Curiosidades do Futebol Internacional
Superstar: A seleção brasileira tinha apenas atletas genéricos — Foto: Reprodução / Thomas Schulze Se divertiu tentando adivinhar quem eram os jogadores. A Seleção Brasileira, que era muito popular entre os então jogadores graças ao título da Copa do Mundo FIFA de 1994, era composta por Da Silva, Cícero,
Paco, Vicento, Ferreira, Santos, Pardilla, roca, Beranco, Gomez e Allejo. Por décadas perguntou quem eram os jogadores que inspiraram esses apelidos enigmáticos. Download gratuito do aplicativo Techall: obtenha e notícias técnicas no Android ou iPhone Truth sobre jogadores revelados! Foi só em fevereiro de
2019 que a Konami finalmente revelou a verdade, e suas redes sociais tiveram uma mensagem oficial mostrando alguns dos apelidos mais curiosos. Da Seleção Brasileira, Gomez era Romário, Allejo bebeto, Fontana era Raí e Paco Ricardo Rocha. Na Argentina, Maradona virou e Batistuta se tornou Capitale. O
francês Djorkaeff foi Dubbois e o holandês Gullit Van Wijk. 6/11 Curiosidades internacionais do futebol: Konami revelou os nomes reais de alguns jogadores em 2019 — Foto: Divulgação / Curiosidades da Konami Do Futebol Internacional: A Konami revelou os verdadeiros nomes de alguns jogadores em 2019 — Foto: /
Divulgação Konami O astro alemão Matthaus foi apelidado de Kolle, enquanto o português Figo era a Paz. Na usina italiana, Del Piero se chamava Fidrin, e Maldini era Premoli. No final, o galês Ian Rush foi apelidado de Jenkins. Enquanto alguns nomes ainda estão envoltos em mistério, foi bom descobrir quem



realmente foi o grande mito do Allejo, o eterno xodó da linha canarinho, que tem até camisetas personalizadas à venda em sites de leilões! Dica clássica do juiz de cães Um dos trapaceiros mais famosos dos videogames é um martelo que permite que a equipe de arbitragem seja movida para cachorrinhos fofos
correndo pelo campo. Para isso, basta apertar o clássico código da Konami, que está presente em dezenas de jogos corporativos, desde Contraste e Life Force até o simulador de futebol. 7/11 Curiosidade internacional do futebol: o cão árbitro é uma dica clássica de videogames — Foto: Reprodução internacional
reprodução de futebol / Thomas Schulze Curiosidades: o cão árbitro é uma dica clássica para jogos de vídeo — Foto: Reprodução / Thomas Schulze Na tela de demonstração do jogo pressione a direção para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo, esquerda, direita, direita, direita, e depois botões B e
depois A. Mantenha no lugar que apesar de estar conectado a toda a franquia ISSS, a dica só pode ser usada na versão Deluxe! O clima continuou a subir na série depois disso e no Nintendo 64, a mesma dica permitiu o infame mestre principal com caricaturas. Um erro estranho muito atraente quando um jogador
marca chutando do meio-campo é muitas vezes dito ter sido um gol que Pelé não marcou. Talvez o rei do futebol deva jogar um pouco de ISSS, pois pelo menos no jogo conami do Super Nintendo, esse objetivo é muito fácil de fazer graças ao bug do calendário de jogos. 8/11 Curiosidade internacional do futebol: erro
no meio-campo permitiu placares elásticos ridículos — Foto: Reprodução internacional de futebol / Thomas Schulze Curiosidades: erro no meio-campo permitiu placares elásticos ridículos — Foto: Reprodução / Thomas Schulze Como a IA da época era bastante limitada, bastava colocar um jogador no meio de campo
e pressione o botão de chute, pressione o botão de cruzamento. Colocado no meio de campo, toda vez que esse lance funcionava e levava a um gol, que era um grande e injusto apelo. Sistema motivacional inovador A dica do juiz de cães não é o único truque escondido na ISSS. Também na tela inicial, o jogador
pode escrever a combinação para cima, para cima, para baixo, para baixo, para a esquerda, para a direita, esquerda, direita, B, A e começar com outro joystick, jogador 2, para acionar outra dica. Atenção, é importante que o autor deste comando esteja no segundo feed do console! 11/09 Curiosidade internacional do
futebol: o regime fitness foi copiado com vários jogos — Foto: Reprodução internacional de futebol / Thomas Schulze Curiosidades: o sistema fitness foi copiado com vários jogos — Foto: Reprodução / Thomas Schulze Isso permite que todos os jogadores do seu time estejam na melhor condição possível em emojis.
Esses emojis relacionados ao fitness são outra grande sacada da ISSS à medida que o jogo populariza o sistema de fitness. Quanto mais feliz o rosto estiver ao lado dos nomes dos jogadores, melhor o desempenho deles em campo. Curiosamente, o mesmo layout de desempenho visual permaneceu nas sequências
de Deluxe, 64, e até mesmo na franquia Winning Eleven! Quando o primeiro ISSS chegou ao SNES, ainda era raro encontrar cartuchos com pouca capacidade de armazenamento de dados em sons digitalizados. No entanto, a ISSS foi inspirada nos gritos altos e animados do Gol! que se tornaram sua marca
registrada há anos. 11/10 Futebol internacional: Jon Kabira é uma voz que grita por gol na série WE — Foto: Reprodução / JapanTimes Curiosidades do Futebol Internacional: Jon Kabira é uma voz que grita por gol na série WE — Foto: Reprodução / JapanTimes Embora Jon Kabira não seja muito conhecido no Brasil,
Jon Kabira é um grande talento e celebridade na rádio e televisão japonesa. No mundo dos jogos, ele é conhecido por sua notável narração de Partidas Vencedoras eleven. Há vários memes e montanhas da internet celebrando seu choro goru! Goru, o que está fazendo? Goruuuu!, então você pode querer saber o seu
trabalho. Sucesso comercial e carinho pelo Brasil Se levarmos em conta que a ISSS é o precursor da Winning Eleven e que esta, por sua vez, é a origem do Pro Evolution Soccer, os jogos de futebol da Konami, quando somados, já ultrapassaram a impressionante marca de 100 milhões de unidades vendidas entre
seus diversos números, tornando-se uma das 20 séries mais vendidas da história, segundo vgchartz e VGFandom. Só no Japão, a primeira ISSS vendeu pouco mais de 250.000 cópias no Super Famicom, um número muito significativo na década de 1990. 11/11 Estrelas internacionais de futebol curiosidades de
International Superstar a série sempre teve um grande carinho pelos fãs brasileiros — Foto: Divulgação/Konami Boas relações comerciais com o Brasil e uma calorosa recepção da ISSS, Nós e pes nem sempre fomos derrotados aqui pela Konami, que nos últimos anos tem dedicado grande dedicação ao conteúdo
focado na base de fãs brasileiros, como a inclusão de estádios oficiais na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, lendas do esporte com os clássicos atletas da nossa seleção nacional, como Romário e Denílson, além de menus, textos e sons em português. Tudo isso se deve ao sucesso alcançado pela ISSS em
1995, quando foi lançado nos Estados Unidos e no Brasil. Brasil.
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