
SUGESTÃO DE TEXTO - INFLUENCIADOR 

 

Parallel é aquele jogo que vem cheio de curiosidades. O jogador tem a liberdade de explorar e 

conhecer um novo planeta, uma nova civilização, saber o que eles fazem e quais os mistérios 

desse lugar. 

 

Tudo isso é apresentado por um misterioso palhaço vermelho, que o acompanha nessa 

aventura. 

 

Ao conversar e interagir com os personagens e ambientes, o jogador vai poder evoluir o seu 

personagem, desbloquear poderes e desvendar mistérios. 

 

A imersão é a peça principal do jogo, pois a cada canto, temos alguma novidade, algum 

desafio, algo que nos prende a atenção. As lindas paisagens que vão se alterando no decorrer 

do jogo, complementam essa incrível imersão. 

 

Parallel não é aquele jogo de dezenas de horas de gameplay, no entanto ele traz uma aventura 

com efeitos butterfly, ou seja, você pode jogar a mesma história fazendo escolhas diferentes e 

mudando o destino do personagem, conhecendo assim outros lugares. 

 

Parallel está sendo lançado na Steam para PC, é um projeto muito polido que funciona tanto 

em primeira, quanto em terceira pessoa e pode render boas horas de bastante aventura. 

Conheça o projeto acessando o link https://store.steampowered.com/app/1388350/Parallel/ 

 

PARALLEL - MÊS DE LANÇAMENTO 

 

Parallel é um jogo de ação e aventura RPG em primeira pessoa (terceira pessoa opcional), você 

vai explorar um mundo paralelo com uma nova civilização. Cada jogador passará por ambientes 

diferentes, do misticismo, paraíso às cenas claustrofóbicas e de destruição. 

No jogo você terá "efeitos borboleta". Isso significa que as escolhas são importantes, um 

simples sim ou não em uma conversa pode mudar todo o destino do seu caminho. Às vezes as 

escolhas são inconscientes. Pequenas decisões, grandes reviravoltas. 

O jogador pode experimentar muitos tipos de emoções. Tudo depende do que ele quer fazer no 

jogo. Com personagens carismáticos e cenas específicas, este jogo traz muita imersão. A 

https://store.steampowered.com/app/1388350/Parallel/


imersão é definitivamente a parte mais forte deste jogo, passando para momentos místicos e 

muito atraentes. 

Depois de acordar em uma situação muito estranha, o jogador se encontra em outro mundo, 

um mundo paralelo, que fará o jogador explorar o ambiente e entender o que está 

acontecendo. 

Descubra os mistérios desta aventura, bem-vindo ao Parallel. 

 

Características 

* Um belo mundo novo - descubra a vida neste mundo 

* Suas escolhas determinam como você irá na jornada; suas decisões têm consequências 

no enredo que oferece repetibilidade maciça 

* A experiência do jogador e os ricos detalhes do ambiente são uma parte essencial deste 

jogo 

 

Data de lançamento: outubro de 2022 

Gênero: Aventura / Role Playing Games (RPG) 

Desenvolvedor: Rodrigo Banzato 

 

Links:  

Steam: https://store.steampowered.com/app/1388350 

Website: https://www.parallel-game.com 

Facebook: https://www.facebook.com/gameparallel/ 

Instagram: https://www.instagram.com/gameparallel 

Twitter: https://www.twitter.com/ThegameParallel 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgslx2GT1ywA8kAOZjBQFYg 

Reddit: https://www.reddit.com/user/Game_Parallel 

 

RODRIGO BANZATO - FOLHA DE DADOS 
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SOBRE MIM 

Rodrigo é formado em Desenho Industrial, trabalhou para empresas de games, agencias e 

produtoras. Sempre teve os games como sua maior paixão e desde então vem estudando e 

fazendo diversos trabalhos relacionados a games. 

Em 2009 Rodrigo teve um grande destaque, ganhando o segundo prêmio de melhor 

personagem customizavel no MSCU da Epic Games, com uma menção honrosa na criação de 

um level design. 

Em 2016, ele produziu um jogo gratuito chamado Clown2Beat, que está disponível na Steam, 

além de uma DLC, Clown2Beat Crazy Circus. 

Em 2019, juntamente com 3 parceiros, ele produziu o protótipo do jogo Shadows of Kepler, o 

demo esta disponível na Steam. 

Seu trabalho mais recente é o jogo Parallel e dessa vez ele quer algo mais refinado e completo. 

 

ME SIGA 

Facebook: https://www.facebook.com/rodrigo.banzato.5 

Game Clown2Beat: https://store.steampowered.com/app/632650/Clown2Beat_Crazy_Circus/ 

Game Shadows of Kepler: https://store.steampowered.com/app/1121510/Shadows_of_Kepler/ 

Game Parallel: https://www.parallel-game.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rodrigo-banzato-469b253/ 

 

CONTATE-ME 

Banza3d@gmail.com 

(Brazil) +55 11 976522664 
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