
 
 
 

 
CCXP19 tem recorde de público e conteúdo marcado pela diversidade 

  
Quarto dia do festival recebeu as estrelas Gal Gadot, Henry Cavill e o elenco de “La 

Casa de Papel”, além de Ryan Reynolds, que retornou ao palco do Auditório Cinemark 
XD 

  
São Paulo, 8 de dezembro de 2019 – Um festival de proporções épicas. Assim pode ser 
resumida a CCXP19, que terminou neste domingo, 8, após quatro dias de intensa 
programação. Em sua sexta edição no Brasil, o maior festival de cultura pop do mundo 
reuniu 280 mil pessoas vindas de todas as partes do país. Dentre os estados que mais 
compareceram, São Paulo aparece na frente com 72% – sendo 70% de fora da capital – 
seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A organização estima que o evento 
tenha injetado cerca de R$ 265 milhões na economia da cidade e gerado 11 mil 
empregos diretos e indiretos.  
  
“A CCXP alcançou um lugar de destaque no cenário do entretenimento mundial. Mais 
uma vez entregamos ao público um festival de qualidade internacional, reconhecido 
pelos estúdios e que traz para o Brasil conteúdos que vão reverberar pelos próximos 
meses. Fazer tudo isso pelos fãs e ainda poder gerar emprego e movimentar a economia 
são coisas que tornam tudo isso ainda mais incrível. Estamos entregando mais um 
evento épico e já pensando na edição de 2020. Aliás, a CCXP20 já tem data marcada: de 
3 a 6 de dezembro”, anuncia Pierre Mantovani, CEO da CCXP. 
 

 CCXP19 em números  
  
O festival ocupou um espaço de 115 mil m² com ativações de 15 estúdios e plataformas 
de streaming, 35 lojas especializadas em produtos com temática geek e 55 marcas que, 
segundo estimativa dos organizadores, tiveram faturamento de R$ 52 milhões. Quem 
passou pela CCXP19 gastou, em média, R$ 325,00. Na praça de alimentação, foram 
disponibilizados 42 restaurantes e outras opções de alimentação. Ao todo, 150 
toneladas de alimentos foram servidas aos visitantes e convidados. Os produtos mais 
consumidos foram hambúrguer e refrigerante, sendo esta considerada a maior venda 
de refrigerante em eventos indoor em São Paulo. 
 
Com relação ao público, 51% eram homens e 49% mulheres, o que refletiu em uma 
programação mais igualitária e jovem uma vez que dados indicam que 66% dos 
visitantes tinha entre 15 e 34 anos.  
A CCXP19 reforçou sua relevância global no mercado de entretenimento ao reunir 
celebridades como Gal Gadot, Margot Robbie, Henry Cavill, Ryan Reynolds, John 
Boyega, Oscar Isaac, Daisy Ridley, o diretor J. J. Abrams e o elenco de “La Casa de Papel”, 
entre outros nomes aclamados. O festival ainda foi palco da pré-estreia de “Frozen 2”, 
da divulgação do trailer inédito de “Viúva Negra”, do teaser de “Eternos” e do aguardado 
trailer de “Mulher-Maravilha 1984”, que teve uma inédita transmissão global via 
Twitter. 
  



 
 
 

A cobertura do festival também teve números superlativos, com mais de dois mil 
formadores de opinião, entre jornalistas e influenciadores, vindos de 25 países, além de 
170 profissionais de foto, vídeo, redes sociais e conteúdo. Foram exibidas mais de 130 
horas de transmissão ao vivo, com uma unidade móvel dedicada à transmissão da 
Omeleteve, canal do Omelete no Youtube. A conectividade foi outro ponto alto da 
CCXP19, que teve 60 quilômetros de fibra ótica conectando todo o pavilhão com wi-fi 
gratuito disponibilizado para os todos os visitantes e tecnologia 5G para cobertura de 
conteúdos em tempo real, com aparelhos celulares de última geração. 
 

Surpresas e grandes elencos no Auditório Cinemark XD  
  
O último dia no Auditório Cinemark XD recebeu o aguardado painel da Netflix, que teve início 
com uma grande surpresa: Henry Cavill, protagonista de “The Witcher”, que subiu no palco e foi 
recebido por uma plateia extasiada. Outro elenco aclamado foi o da série “La Casa de Papel”. Os 
atores Rodrigo de la Serna, Esther Acebo, Pedro Alonso, Alba Flores e Darko Peric contaram um 
pouco sobre série e o público pôde conferir metade do primeiro episódio da próxima 
temporada. Em seguida, foi a vez de Ryan Reynolds retornar ao Auditório Cinemark XD para 
divulgar seu segundo trabalho nesta edição da CCXP19, “Esquadrão 6”, junto com os colegas de 
elenco Adria Arjona, Mélanie Laurent, Corey Hawkins e Manuel Garcia-Rulfo.  
  
Mas foi a Warner que comandou os dois últimos painéis do Auditório Cinemark XD neste 
domingo. Primeiro, o estúdio apresentou suas estreias de 2020 e projetos para os próximos 
anos como “Scooby! O Filme”, “Tom & Jerry”, “Space Jam 2”, “DC Super Pets”, “Em um Bairro 
de Nova York” e “Esquadrão Suicida”, filme que terá a brasileira Alice Braga no elenco. 
Fechando a noite, Gal Gadot e Patty Jenkins encontraram uma legião de fãs apaixonados. A 
atriz e a diretora contaram ao público um pouco sobre a produção de “Mulher-Maravilha 
1984”, em um painel que teve transmissão pelo Twitter e colocou a CCXP19 nos trending 
topics da rede social. 
 
Concurso Cosplay  
 
O último dia da CCXP19 também foi marcado pela grande final do Concurso Cosplay. Dividida 

em três etapas, a competição contou com o voto popular para selecionar os 12 artistas que 

subiram ao palco do Creatos Stage by Trigg neste domingo. Quem levou o prêmio principal, um 

carro 0 km e credenciais Full Experience da CCXP20, foi Jaqueline Fernandes Santos, com o 

personagem Diablo Prime Evil, de “Diablo III”. Também foram eleitos o Cosplayer Destaque 

(Nathália Casalecchi, com Winifred Sanderson), Melhor inventividade (Rogerio Silva, com Davy 

Jones), Melhor Figurino (Rafael Silva, com Dohvakiin) e Melhor Apresentação (Bruno Leão, com 

Li Shang).  

Sobre a CCXP – Em 2018, o festival recebeu 262 mil visitantes, batendo recorde de público e se 
estabelecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do mundo. A CCXP já faz 
parte do calendário cultural do país e, este ano, acontecerá entre 5 e 8 de dezembro, no São 
Paulo Expo. Saiba mais em www.ccxp.com.br.    
  
Informações para a imprensa   
Approach Comunicação  
Tel: 21 3461-4616 ramais 133 e 151 
 
Marko Miller (Atendimento) - marko.miller@approach.com.br  
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Vanessa Coelho (Atendimento) - vanessa.coelho@approach.com.br  
Adriane Constante (Coordenadora) - adriane.constante@approach.com.br    
Fabiana Guimarães (Diretora) - fabiana.guimaraes@approach.com.br  
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