
Metaverso?
Como comunicam as empresas

no



No metaverso as empresas têm a
oportunidade de se afirmarem de forma
mais criativa, sem barreiras físicas,
criando, desta forma, experiências
distintas e únicas, que as fazem ganhar
pontos diante das gerações mais
jovens, que não se deixam conquistar
pela publicidade convencional. 

As Empresas 
e o Metaverso



Se o futuro são os avatares 3D, então estes têm
de se vestir de forma adequada e ser uma
extensão de quem representam. As marcas de
luxo, como a Dolce & Gabbana, já estão a apostar
no metaverso, através da criação de roupas 3D e
de desfiles virtuais com avatares. 
 
Na Metaverse Fashion Week, uma iniciativa
pioneira que ocorreu em março de 2022, a Dolce
& Gabbana utilizou figuras de gatos como
avatares para apresentar a sua coleção de 20
conjuntos, desenhados, segundo a marca, “para
celebrar a inovação e a criatividade”. Neste
evento único, que fica para a história da moda,
marcaram presença mais de 60 marcas de luxo e
foi visto por mais de 100 mil pessoas. 

Dolce & Gabbana



O maior banco da europa, o HSBC,
entrou no metaverso em março de 2022.
Com o intuito de inovar, de se tornar
mais acessível e inclusivo e fornecer
formação financeira, a instituição
comprou um terreno virtual em The
Sandbox, um videojogo. 
 
Neste espaço online, o HSBC pode
contactar com as mais variadas pessoas
de todos os cantos do mundo e oferecer-
lhes uma experiência imersiva e
totalmente personalizada.

HSBC



Em dezembro de 2021, a Nike apostou no
metaverso e adquiriu a RTFKT, uma marca
de moda virtual, que se tornou famosa pela
produção de ténis, que só existem online.
Com esta compra, a empresa norte-
americana pretendia acelerar a sua
transformação digital e expandir-se,
vendendo os seus produtos num formato
distinto, isto é, preparados para calçar
avatares 3D. 

Nike



A fabricante de automóveis BMW também já se
rendeu ao metaverso, construindo uma das suas
fábricas físicas através da plataforma Omniverse,
criada pela multinacional de tecnologia Nvidia. 
 
Esta parceria, que veio para ficar, torna mais rápidos e
eficientes os processos de planeamento e edificação,
dando uma visão muito real do resultado final, ou
seja, a plataforma Omniverse gera imagens virtuais
em tempo real, o que permite que a BMW visualize as
suas ideias e designs em 3D e os adapte da melhor
forma possível à sua realidade laboral e ao futuro. 
 
Através desta tecnologia de ponta, a BMW pode
tornar-se a fabricante mais personalizável do mundo,
disponibilizando mais de 100 opções para cada
automóvel. 

BMW



Fonte: Newzoo Trend Report 2022

https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-report-on-metaverse-blockchain-gaming-nft-2022

