
   

 

   
 

Palco Creators & Cosplay Universe  promove pluralidade na CCXP 
Worlds  

 

Concurso Cosplay, crossovers de podcasts, ciência na cultura make, 
atrações musicais e interação dos criadores de conteúdos mais relevantes 

do país são os destaques da programação 

 

São Paulo, 02 de de dezembro de 2020: A representatividade vai dominar o palco 
Creators & Cosplay Universe na CCXP Worlds. Conhecido como o espaço de interação 
entre fãs e os principais criadores de conteúdo da web, na edição especial do maior 
festival de cultura pop do planeta, o espaço contará com conteúdo voltados para 
diversidade étnica, capacitiva, LGBTQIAP+ e etária – tudo isso de forma natural para 
engajar os mais diversos públicos. E para quebrar as barreiras impostas pelo 
distanciamento, o espaço será ainda mais interativo e recheado de brincadeiras, talk 
shows, podcasts, espetáculos musicais, desfiles de cosplay e muito mais. Em 2020, o 
festival acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.  
 

“Assim como unimos dois espaços do festival físico na edição virtual, nossa proposta é 
que o palco Creators & Cosplay Universe seja o lugar para aproximar mundos, incentivar 
misturas, possibilitar crossovers e interações que mantenham nosso público sempre 
muito interessado. E cremos que um dos fatores fundamentais para isso é a condição 
de dois apresentadores no estúdio, garantindo, com suas peculiaridades, um 
entrosamento constante”, explica Roberto Fabri, responsável pelo Creators & Cosplay 
Universe. 

Por isso, este ano haverá uma dupla de apresentadores por dia: Lorelay Fox e 
Blogueirinha abrem o palco no primeiro dia do festival, Foquinha e Matheus Pasquarelli 
dão continuidade às atrações no segundo dia e, para encerrar, o último dia é conduzido 
por Bielo e Samir Duarte. As atrações variam entre ao vivo e pré-gravadas, mas todas 
prometem superar as expectativas e intercalar informação e diversão.  
 

Pela primeira vez, o palco contará com quadros para falar sobre ciência e cultura maker, 
além de discutir temas importantes como racismo, homofobia e gordofobia. O quadro 
CCXP Talks traz um influenciador para contar sua trajetória como criador de conteúdo. 
Já no CCXP Cast haverá um cross de vários podcasts para discutir temas da atualidade. E 
não para por aí: Affonso Solano e Didi Braguinha serão apresentadores de um Talk Show 
com convidados especiais do canal Porta dos Fundos. Já no CCXP Cast haverá um cross 
de vários podcasts para discutir temas da atualidade. O palco contará ainda com o Gato 
Galáctico para fazer a alegria das crianças na CCXP Kids. 
 

No mundo do cosplay, a CCXP oferecerá workshops exclusivos para ajudar o público a 
entrar para este universo encantado de fantasia e performance. Mesmo com o evento 
100% virtual, não poderiam faltar os tão aguardados desfiles: para participar e aparecer 
na transmissão do palco, basta gravar um Reels – funcionalidade de vídeos curtos do 
Instagram – usando a #ccxpworldscosplay. Mas, o grande destaque do espaço é o 
Concurso Cosplay, que contará com nove finalistas. O vencedor do prêmio principal, o 



   

 

   
 

título de Master Cosplay da CCXP Worlds, levará para casa um par de ingressos Full 
Experience da CCXP21. As outras premiações são para o Melhor Figurino, que vai 
garantir um par de ingressos Epic para a CCXP21, e a Melhor Apresentação, que ganhará 
um par de ingressos de 4 dias para a CCXP21. 

Assim como nas últimas edições, as atrações musicais vão encerrar os três dias de 
festival. As bandas Detonator e Massacration dividem o palco no dia 4/12. Já o segundo 
dia será marcado pelo show da rapper Tássia Reis. O cantor Lucas Silveira o grupo 
musical Tuy encerram a última noite da CCXP Worlds no palco. 
 

Como participar da CCXP Worlds 

 

O cadastro para a CCXP Worlds é gratuito na categoria Free, que dará direito a quase 
todas as áreas do evento – com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns 
conteúdos não liberados. Para ter acesso total às principais transmissões do festival, 
basta adquirir o pacote Digital Experience (R$ 35,00). Nesta modalidade, o fã ainda 
receberá uma credencial virtual, enviada por e-mail, além de outras funcionalidades e 
interações, acesso a masterclasses exclusivas e pré-venda da CCXP21.   

 

Para quem gosta de viver a experiência completa, o plano o Home Experience (R$ 35,00 
+ RS 21,00 de frete) tem como diferencial o envio de um kit físico contendo a credencial 
da edição, junto com um cordão, tag de porta, pin e stickers. Já o Epic Experience (R$ 
450,00 + RS 21,00 de frete) é feito para deixar o mundo dos fãs ainda mais especial. Ele 
será composto por um kit com credencial física, produtos dos estúdios e oficiais da CCXP 
– incluindo dois cordões, tag de porta, pin, stickers, balde de pipoca, camiseta, copo, 
moletom, boné e pôster. Também haverá desconto no ingresso da CCXP21 e venda 
exclusiva de colecionáveis Iron Studios.   

 

Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope     

Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo
 mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especial CCX
P Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares de fã
s do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp.com.br.   
  

  

  

Informações para a imprensa - Approach Comunicação     

ccxp@approach.com.br     

http://www.ccxp.com.br/
mailto:ccxp@approach.com.br


   

 

   
 

João Ricardo Barbedo (Atendimento) I 21 99992-0224    

Isabella Germano (Atendimento) I 21 99324-8864     

Adriane Constante (Coordenadora) I 21 99416-6512       

Fabiana Guimarães (Diretora) I 21 99476-4050    

 

 


