
GEEK NATION BRASIL 

São Paulo recebe super evento geek em maio de 2020 

 

Um mês antes acontece também a Primeira Parada Geek do Brasil, no 

centro de São Paulo, para celebrar em grande estilo a chegada do evento 

à capital paulista. 

 

No primeiro semestre de 2020, em futuro não muito distante, São Paulo será transformada na 

capital da GEEK NATION BRASIL, um super evento que ocupará o TRANSAMÉRICA EXPO CENTER 

nos dias 22, 23 e 24 de maio, para reunir as muitas paixões dos terráqueos chamados geeks, uma 

comunidade diversa e sonhadora que cresce e impulsiona a economia e o mercado do 

entretenimento com números impressionantes em todo mundo. 

  

Um mês antes da GEEK NATION, e pela primeira vez no Brasil, uma parada geek “invadirá” as ruas 

de São Paulo. A Parada Geek Nation ocupará o triângulo histórico, centro da capital paulista, no 

domingo dia 19 de abril de 2020, quando cosplayers e todos aqueles que compõem essa “nação” 

sem fronteiras e limites de idade estarão reunidos, em uma grande celebração que mistura sonho, 

aventura e imaginação. A parada tem o apoio da Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e 

Prefeitura de São Paulo e entrará para o calendário oficial da cidade. 

 

A Dueto Produções, criadora do Tim Festival, Free Jazz Festival, Dogma, Carlton Dance, Mastercard 

Jazz e Nivea Viva, entre outros, agora se volta para essa febre e une sua experiência à  GGeek, um 

“dream team” de jovens empreendedores amantes desse universo, que já participou de mais de 

150 eventos dedicados a essa cultura.  

 

Com o objetivo de criar um conjunto de experiências inesquecíveis para o público geek, a missão 

dos parceiros começou com a pergunta: “Qual seria o evento de sonhos para um geek legítimo, de 

qualquer idade?”. Depois de meses de imersão, pesquisa e uma grande lista de desejos, foi criado o 

evento que pretende levar à maior cidade do Brasil , “todos os mundos” da galáxia geek. 

 

A GEEK NATION  BRASIL reunirá 150.000 pessoas apaixonadas por cultura pop oriental e ocidental, 

animes, comics, cosplay, K-Pop, games, E-sports, jogos de tabuleiro, conteúdos de séries, 

tecnologia, cinema, moda. A cenografia de todas as áreas temáticas será um dos diferenciais deste 

evento, cujo setor de tecnologia já confirmou um inédito jardim virtual de realidade aumentada 

como uma das suas principais atrações -  E.DEN. 

 



Imagine explorar um ambiente “psicodélico”, criado em realidade aumentada, caminhar entre 

cogumelos, espécies da fauna e flora em ambientes inexplorados no “mundo real”. O público terá a 

oportunidade de passear pelo paradisíaco jardim do E.DEN, uma inédita experiência no país, para a 

qual foram especialmente produzidos HoloLens2 de última geração, com tecnologia Microsoft. 

 

“Ao trazer para o Brasil exposições como “Era dos Games” e “Björk Digital”, a Dueto pôde 

comprovar a grande procura do público por experiências tecnológicas e lúdicas. Buscamos o que há 

de mais moderno e mágico, e o E.DEN será sem dúvida uma das grandes atrações que a Geek 

Nation apresentará ao público. O evento como um todo, será um vasto território de diferentes 

experiências e oportunidades”, afirma Jeffrey Neale, sócio da Dueto.  

 

A realidade aumentada também  estará presente  na parceria com a Niantic, líder mundial do 

segmento de jogos de realidade aumentada em escala global, que confirmou a presença de 

POKEMON GO, com uma ação exclusiva e especialmente desenvolvida para a GEEK 

NATION  BRASIL. 

 

A maior experiência, no entanto, será a de vivenciar o evento em si, que preparou diferentes áreas 

temáticas. O “Coliseum” será o espaço para campeonatos de E-Sports e painéis sobre games e 

tecnologia , o “Olympus Hall” será o palco para  exibição de séries e filmes em avant-premières. 

 

O “Game&Dev Stage” será uma área dedicada aos desenvolvedores de jogos independentes, onde 

seus criadores poderão interagir, além de apresentar seus projetos ao grande público e aos 

principais estúdios.  

 

Como geek também é comportamento, a moda não poderia faltar e ganhará a “São Paulo Fashion 

Geek”, uma verdadeira passarela para desfilar tendências, criações independentes e as novidades 

de uma moda inspirada no universo geek.  

 

Quem é geek  “de raiz” e viveu os anos 80 e 90 , poderá voltar no tempo no “Nostalgic World”, uma 

área temática onde a nostalgia dará o tom, e  todas as gerações geeks se encontrarão. 

 

Os jogos de tabuleiro e cartas também terão seu espaço próprio. O “Boardgames Kingdom” será o 

“reino” de quem quiser marcar um desafio com amigos, ou mesmo com quem conhecer no próprio 

evento.  

 

Os amantes de K-Pop (pop coreano) e do J-Rock (rock japonês) terão áreas exclusivas e o espaço 

“So you think you K-pop”,  uma pista de dança e playground  para estes fandoms que não param de 

crescer em todo mundo. 

 

E o que seria dessas criações, heróis e desenhos sem seus artistas criadores? Uma grande galeria de 

arte e espaço de exposição reunirá artistas ainda desconhecidos e nomes consagrados na “Artists’ 

Alley”, um espaço para venda, compra e criações feitas em tempo real. 

 



Para os famintos, espaços tematizados como o “Isekai Stage&Café” encherão os olhos além das 

barrigas. A idéia é que até na praça de alimentação o visitante não se esqueça de que está em um 

mundo mágico e divertido. E para quem gosta de delícias asiáticas, a “Konbini” terá toda sorte de 

doces, salgados e produtos importados do Japão. 

 

Parte da arte de ser geek é se permitir a fantasia e, por isso, um “Hair Heaven” estará disponível 

para criar penteados divertidos e entrar no clima do evento. 

 

“Tem sido fascinante desbravar o universo geek ao longo dos anos. São tantos assuntos e talentos 

que decidimos pesquisar a fundo e elaborar um evento que receba toda a nação de uma só vez. 

Essa cultura está espalhada por toda parte e poder reunir tudo isso em um mesmo local e termos a 

oportunidade de legitimar esse movimento nas ruas de São Paulo, será, sem dúvida, uma prova de 

que a “Geek Nation é aqui”, comemora Ana De Wit, diretora da GGeek, co-criadora da Geek 

Nation. 

 

 

 

A GEEK NATION BRASIL também irá sediar a etapa Brasileira do World Cosplay 

Summit, o maior Concurso Mundial de Cosplay.  

 

Os visitantes cosplayers terão ainda um camarim próprio para se produzir, além de um palco para 

mostrar suas criações, podendo concorrer a uma viagem ao Japão, pois a Geek Nation Brasil irá 

receber a final brasileira do maior concurso de cosplay do mundo, o  World Cosplay Summit. 

 

Realizado desde 2003 em Nagoya, no Japão, o campeonato reúne mais de 40 territórios e países em 

uma competição que celebra a cultura japonesa e promove o intercâmbio cultural entre jovens do 

mundo todo. 

O Brasil é, atualmente, o país com o maior número de títulos mundiais em campeonatos da 

modalidade, deixando para trás países precursores no hobby como os Estados Unidos e até mesmo 

o anfitrião, o Japão. 

 

A dinâmica do concurso é simples, formando duplas, os participantes devem trajar-se de seus 

personagens favoritos, sejam provenientes de videogames, mangás e animes (os quadrinhos e 

desenhos japoneses) e montar uma performance de até 2 minutos e 30 segundos. Durante a 

performance as duplas devem utilizar efeitos especiais, recursos de audiovisual, como telões e 

iluminação teatral, e surpreender uma bancada de jurados. 

 



Além de sediar a final brasileira, a Geek Nation Brasil será a responsável por organizar as etapas 

regionais em 20 cidades do Brasil. O campeão irá embarcar rumo ao Japão para participar da 

décima sétima edição mundial em agosto de 2020.  

 

“A Dueto sempre esteve atenta a importantes expressões e movimentos da cultura mundial, e não 

podia deixar passar desapercebida essa onda gigantesca que ativou a nossa curiosidade.  Desde o 

seu nascedouro, o Geek Nation Brasil contou com o entusiasmo do Alê Youssef, que nos estimulou a 

acreditar na idéia e voar”, conclui Monique Gardenberg, sócia da Dueto Produções. 

“ Há ainda muita coisa por vir e a ser anunciada. A GEEK NATION  BRASIL será  fruto de parcerias 

com empresas entusiastas dessa cultura, que se transformou nesse fenômeno mundial. Estamos 

unidos no propósito de fazer desta plataforma uma grande celebração, transformando a cidade de 

São Paulo na capital Geek do Brasil. Afirma Carlos Martins, sócio da Dueto Produções. 

 

Os ingressos para  a GEEK NATION  BRASIL já podem ser adquiridos através do link 

https://www.sympla.com.br 

 

GEEK NATION BRASIL 2020 

 

Data do Evento : de 22 a 24 de maio de 2020 

Local : Transamerica Expo Center 

A. Dr. Mario Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro 

 

22 de maio: das 11h00 às 21h00 

23 de maio: das 11h00 às 21h00 

24 de maio : das 11h00 às 20h00 

 

Vendas : www.sympla.com.br 

Valores de ingressos do primeiro lote:  

 

 

https://www.sympla.com.br/
file:///C:\Users\Marcio\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\TOR1HK66\www.sympla.com.br


INGRESSO SIMPLES 

 • EXPERIÊNCIAS EM ESTANDES DE ESTÚDIOS E DE MARCAS 

 • INTERAÇÃO COM QUADRINISTAS 

 • ENTRADA NOS AUDITÓRIOS DO EVENTO (SUJEITO A LOTAÇÃO) 

 • CAMARIM COSPLAY 

 • CREDENCIAL COLECIONÁVEL EXCLUSIVA 

Valor ingresso inteira: R$ 110,00. 

Valor ingresso meia entrada : R$ 55,00. 

 

Ingresso Social : Desconto de 40% sobre o valor do ingresso inteiro  após doação voluntária de R$ 

10,00 para o Fundo de Apoio para ONGS apoiadas pela GNB.  

 

PASSAPORTE 3 DIAS 

 • ACESSO AOS 3 DIAS DO EVENTO 

 • EXPERIÊNCIAS EM ESTANDES DE ESTÚDIOS E DE MARCAS 

 • INTERAÇÃO COM QUADRINISTAS 

 • ENTRADA NOS AUDITÓRIOS DO EVENTO (SUJEITO A LOTAÇÃO) 

 • CAMARIM COSPLAY 

 • CREDENCIAL COLECIONÁVEL EXCLUSIVA 

 

Valor Ingresso inteira: R$ 280,00. 

Valor ingresso meia:  R$ 140,00. 

 

INGRESSO VIP 

 • EXPERIÊNCIAS EM ESTANDES DE ESTÚDIOS E DE MARCAS 

 • INTERAÇÃO COM QUADRINISTAS 

 • ENTRADA NOS AUDITÓRIOS DO EVENTO (SUJEITO A LOTAÇÃO) 



 • CAMARIM COSPLAY 

 • CREDENCIAL COLECIONÁVEL EXCLUSIVA 

 • ACESSO VIP EXCLUSIVO - 1H ANTES DA ABERTURA DOS PORTÕES 

 

Valor Ingresso : 165,00 

 

PASSAPORTE VIP 3 DIAS 

 • ACESSO AOS 3 DIAS DO EVENTO 

 • EXPERIÊNCIAS EM ESTANDES DE ESTÚDIOS E DE MARCAS 

 • INTERAÇÃO COM QUADRINISTAS 

 • ENTRADA NOS AUDITÓRIOS DO EVENTO (SUJEITO A LOTAÇÃO) 

 • CAMARIM COSPLAY 

 • CREDENCIAL COLECIONÁVEL EXCLUSIVA 

 • ACESSO VIP EXCLUSIVO - 1H ANTES DA ABERTURA DOS PORTÕES 

 • ACESSO A PREMIERE NIGHT ( DIA 21/05/2020) 

Valor  Ingresso : R$ 550,00 

 

PACOTE ULTIMATE 

•         ACESSO AOS 3 DIAS DO EVENTO 
 

•         EXPERIÊNCIAS EM ESTANDES DE ESTÚDIOS E DE MARCAS 
 

•         INTERAÇÃO COM QUADRINISTAS 
 

•         ENTRADA NOS AUDITÓRIOS DO EVENTO (SUJEITO A LOTAÇÃO) 
 

•         CAMARIM COSPLAY  
 

•         CREDENCIAL COLECIONÁVEL EXCLUSIVA 
 

•         ACESSO VIP EXCLUSIVO - 1H ANTES DA ABERTURA DOS PORTÕES 
 

•         PREMIERE NIGHT 
 

•         1 FOTO E 1 AUTÓGRAFO COM 3 ARTISTAS CONVIDADOS DA GNB 



•         1 COLECIONÁVEL EXCLUSIVO 
 

•         CADEIRA GARANTIDA EM FRENTE AO PALCO NO AUDITÓRIO OLYMPUS HALL 
 

•         ACESSO AO VIP LOUNGE COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE CONCIERGE 
 

•         ESTACIONAMENTO SEM CUSTO ADICIONAL 
 

•          HOSPEDAGEM NO HOTEL TRANSAMERICA – HOTEL OFICIAL DO EVENTO - 3 

DIÁRIAS 

Valor  Ingresso : R$ 6.000,00 

 

 

 


