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COMO BEATS UNIU DADOS 
E CRIATIVIDADE PARA 
GANHAR UM MILHÃO DE 
SEGUIDORES NO 
CARNAVAL DE 2021
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Durante o carnaval de 2021, ainda impactado pela 
pandemia e medidas sanitárias, a Ambev inovou com o 
lançamento de um Reality Show próprio. 

A estratégia foi levar influenciadores solteiros para uma 
ilha isolada do mundo, retirar seus celulares e deixar 
rolar. Tudo isso sob o comando de ninguém menos que 
Anitta. 

Toda a produção foi pensada para as redes sociais, com 
trechos divididos entre Instagram e Youtube e os 
resultados de engajamento são impressionantes.

Nas próximas páginas, vamos mostrar como uma ideia 
revolucionária dessas foi baseada em dados de vídeos 
online.

Entenda o case 
“Ilhados com Beats’
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A FÓRMULA DE SUCESSO 
ATRAVÉS DOS DADOS
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#1  Reality Shows são sucesso de audiência na internet
Programas de TV são o segundo assunto mais assistido em vídeos online no Brasil e seus 

conteúdos mais engajados envolvem Reality Shows.
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#2 O fenômeno das casas de creator
Começaram no Tik Tok e já dominam não só essa mas todas as outras plataformas. Consistem em um 

grupo de influenciadores que mora e cria conteúdo juntos, atingindo milhões de seguidores e visualizações.
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#3 Namoro como tema principal
Namoro e Casamento está no Top 15 de assuntos de interesse para o target da marca. A 

escolha de influenciadores solteiros e que falam sobre essa temática foi um grande acerto.
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#4 Atenção ao calendário cultural e conexão com a marca  
Nos primeiros meses do ano, Carnaval é um dos tópicos mais relevantes para o público brasileiro, 

principalmente entre 18 e 34 anos, público alvo de Beats. Além disso, é uma data já conectada a verdade 
da marca de maneira orgânica, como podemos observar nos conteúdos postados nos últimos anos.
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#5 Creators relevantes  
Uma das maiores influenciadoras de maior alcance e engajamento do Brasil somada a creators jovens e 

com um fandom engajado por realities foi um golaço.
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RESULTADOS
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Entreter e não interromper 
A ação como um todo rendeu mais de 1 milhão de seguidores para o perfil de Beats no Instagram. Para além disso, foi 
assunto em uma série de portais de notícia porque o que acontecia na ilha era importante para o público. A audiência 

queria assistir aquele conteúdo de forma espontânea. E Beats foi responsável por todo o entretenimento.
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