
creators que vão dominar 
seu feed em 2021



Os insights culturais presentes neste 
report foram construídos a partir de 
dados do Winnin Insights, nosso software 
proprietário de inteligência de vídeo.

Grandes insights te esperam! Aproveite!

PS: Todos os perfis nesse report 
são clicáveis.

:-)

https://www.instagram.com/winnin/




Como o Winnin Insights
organiza creators?

Icons
+ 5M de Seguidores

Top
1M a 5M de Seguidores

Mid
200k a 1M de Seguidores

Micro
até 200k de Seguidores

Dentro das categorias de assuntos mais relevantes 
no Winnin Insights, analisamos os criadores de 
conteúdo com maior porcentagem de crescimento nos 
últimos meses. Dentre esses, elegemos aqueles mais 
disruptivos e que devem ter a atenção das marcas. 

Assim, chegamos nos 100 nomes que estão 
reinventando os vídeos online. Com diferentes 
formatos e assuntos, eles têm tudo para estar 
ainda mais presentes no seu feed em 2021.

Como selecionamos 
esses 100 creators? 

1- Introdução & Metodologia



Música
Creators para ficar de olho em



Icon creators
mais de 5M de seguidores

2.4B9.9M

O primeiro canal de rap 
nerd do Brasil. Misturando o 

universo anime com o gênero que 
cada vez mais cresce no país.

7 Minutoz
/7Minutoz

Pabllo Vittar
/PablloVittar

Ocupando hoje o posto de 
drag queen com mais seguidores 

no mundo, Pabllo compartilha 
seus hits, produções 

e um pouco do seu dia a dia.

7.1M 1.6B

O cantor já é dono de vários 
hits no universo sertanejo e 

compartilha não só suas músicas 
e videoclipes, mas também 
a rotina com muito humor. 

Gustavo Mioto
/GustavoMioto

6.1M 2.2B

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/c/7minutoz/videos
https://www.youtube.com/channel/UCugD1HAP3INAiXo70S_sAFQ
https://www.youtube.com/channel/UCCCIzjqbX7psrn0HYG50phg


Top creators
1M a 5M de seguidores

383.7M2.4M

Dono do hit 'Deus é por Nós', um 
dos vídeos mais vistos de 2020 no 

Brasil, que aborda temas como 
consciência social e esperança.

Mc Marks
/McMarks

Zé Vaqueiro
/ZéVaqueiro

Um dos grandes nomes da nova 
geração do forró, o cantor ganhou 

destaque com o hit “Letícia”.

1.6M 437.1M

Com vídeos de remix e mashups 
dos hits do momento, o dj de funk 

ganhou visibilidade através das 
coreografias e desafios feitos 
com suas músicas no TikTok.

Dj Lucas Beat
/DjLucasBeat

1.2M 89M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UC-JrEOZQwdI5nvlo-x_Oi0A
https://www.youtube.com/channel/UCF1QpivnnDnbM85kPbR-sWA
https://www.youtube.com/channel/UCEjxtdlYDgumCvzICR7MPrg


Mid creators
200k a 1M de seguidores

205M815k

Portal do universo de pagode, onde, 
além de entrevistas e produções 

com nomes já consagrados no 
gênero, novos artistas e músicas 

também são lançados

Canal do Leandro Brito
/CanaldoLeandroBrito

Aldeia Records
/AldeiaRecords

Uma gravadora de 
música independente que 
compartilha  videoclipes 

e novos hits de rap e hip-hop.

625k 110M

Batalhas de rap em freestyle 
pelas ruas do Brasil, abordando 

temas como igualdade de gênero 
através de vídeos de desafio.

RAP SEM COR
/RAPSEMCOR

530k 121M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCpdEWij8z7UR0MHIm51UmbA
https://www.youtube.com/channel/UCUab6awqVYgwJge07VFBphg
https://www.youtube.com/channel/UC3-kCg2FPUCgrQeO9PBbylw


Micro creators
Até 200k de seguidores

29.5M175k

Conteúdo focado na experiência 
do áudio 8D, onde os grandes 

hits são remixados para trazer 
a sensação de um verdadeiro 

show ao vivo.

8D HYPE
/8DHYPE

FZIRO
/FZIRO

Explorando o universo das 
versões e dos diversos gêneros 
musicais, o canal compartilha 

grandes hits remixados entre os 
mais  diferentes e improváveis 

estilos musicais.

72.9k 19.4M

Alinhada aos lançamentos no mundo 
do funk e rap. Vídeos reagindo às 

músicas e aos videoclipes 
fazem parte do conteúdo 

principal da influenciadora.

Isabelle Magalhães
/IsabelleMagalhães

96.9k 3.4M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UChrZB-7NNWnYS9f8-E572Tg
https://www.youtube.com/channel/UCHnShi1eW-OtMPoNHZEWdmA
https://www.youtube.com/channel/UCj1Y68QQF2CfG8wXWhQ7E7w


Beleza & Moda
Creators para ficar de olho em



Icon creators
mais de 5M de seguidores

175.8M17.8M

A atriz compartilha sua paixão 
por moda e maquiagem 

diariamente. Com seu closet de 
cenário principal, ela conta suas 

experiências com cada peça.

Flavia Pavanelli
@flaviapavanelli

Jade Picon
@jadepicon

Dona de uma marca de streetwear,  
a influenciadora compartilha 

seus looks e combinações 
diariamente, tornando-se uma 

referência fashion para a Geração Z.

10.4M 132M

A youtuber explora o universo 
de maquiagem através de desafios 

de transformação, unboxing 
e review de produtos.

Franciny Ehlke
/FrancinyEhlke

10.1M 916.6M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.instagram.com/flaviapavanelli/
https://www.instagram.com/jadepicon/
https://www.youtube.com/channel/UCoTM-vvs2hnv2mCvzNJ5uXA


Top creators
1M a 5M de seguidores

438M4M

Com o objetivo de ser um 
manual de boas dicas no 
mundo de beleza, o canal 

explora diferentes formatos como 
desafios, paródias e ASMR.

Batom Atrevido
/BatomAtrevido

Rayza Nicácio
@rayzanicacio

Compartilha seu estilo minimalista 
através de challenges e dicas de 

skincare e maquiagem.

1.5M 48.4M

Representa uma nova geração de 
creators no universo de maquiagem, 
cabelo e moda,  através de desafios 

no TikTok e dicas do dia a dia.

Radija Pereira
@euradijaapereira

1.2M 67.5M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.instagram.com/rayzanicacio/
https://www.instagram.com/euradijaapereira/
https://www.youtube.com/channel/UCJhjE_W8uPy8losbbLnlpJA


Winnin Insights: dados de visualizações do Brasil no Facebook, YouTube e Instagram de 12 meses.

Mid creators
200k a 1M de seguidores

Lah Rios
/LahRios

Vlogs diários mostram dicas 
de looks e reviews de diferentes 

lojas, através de vídeos de 
unboxing e try on haul.

436k 27.3M

Além de fazer vlogs em família 
E ser dona de sua própria marca 
de laces, Bárbara compartilha 
dicas de maquiagem e cabelo.

Wappa Moda
/WappaModa

371k 28.5M17.7M501k

Com videos de tutorial e lives, 
Diana fala sobre o universo do 

corte e costura de forma 
divertida e criativa.

Diana Demarchi
/DianaDemarchi

https://www.youtube.com/channel/UCt0PjRM_I1KOBUxS1c0PlvQ
https://www.youtube.com/channel/UCL4kXl8sLLs70t-aISbaF-w
https://www.youtube.com/channel/UCQnmd3WsYwXOz_1Z5BmAajg


Winnin Insights: dados de visualizações do Brasil no Facebook, YouTube e Instagram de 12 meses.

Micro creators
Até 200k de seguidores

7.2M85.3k

O canal divulga dicas de looks, 
acessórios e uma quantidade 

enorme de referências, 
tendências para 

o universo da moda.

HYPNOTIQUE
/Hypnotique

Maurício Vicente
/MaurícioVicente

Produzindo conteúdo  
de react, how to e dicas,  

Maurício é o creator para ficar 
de olho quando o assunto é 

cabelos cacheados e crespos.

65.1k 4.6M

 Leidi Rocha
/CanalLeidiRocha

Com vídeos de how to, DIY 
e dicas de moda, a creator fala 
principalmente  sobre a rotina 

que ajuda na saúde de seu cabelo.

171k 12.6M

https://www.youtube.com/channel/UCPNh7RxOjKLp2EbDnnv3piw
https://www.youtube.com/channel/UCqG4rHk5g_TLdzVNkkZxDNA
https://www.youtube.com/channel/UCAnSTS7-ZAgvHR853djltOg


Esporte
Creators para ficar de olho em



Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

Icon creators
mais de 5M de seguidores

280M6.8M

Melhor jogador da história 
do Futsal, se destaca nas 
redes através de vídeos 

nostálgicos com seus gols e 
dribles mais icônicos.

Falcão
/@falcao12oficial

Fred
@fred

Famoso pelo Desimpedidos, 
é o grande nome de conteúdo sobre 
futebol no Brasil. Transmite verdade 
ao espectador enquanto realiza seus 

sonhos de conhecer os principais 
jogadores e estádios do mundo.

6.3M 151.3M

Vídeos diários de challenges 
inusitados envolvendo convidados 
especiais, que exploram o humor e 

carisma dos apresentadores

Vosso Canal
/VossoCanal

6.2M 1.3B

https://www.youtube.com/channel/UCMPPsRQg12IYk2V7vOfx-9A
https://www.instagram.com/fred/
https://www.instagram.com/falcao12oficial/


Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

Top creators
1M a 5M de seguidores

65.7M1.4M

Especialista na modalidade 
Freestyle, a influenciadora 

compartilha dribles e habilidades 
incríveis com seus seguidores, 

além de challenges com estrelas 
do futebol feminino e masculino.

Raquel Freestyle
@raquelfreestyle

De Sola
@desolaoficial

Página vinculada ao Esporte 
Interativo, focada na zoação entre 
torcedores, paródias, memes e em 

não levar o futebol tão a sério

1.1M 40.9M

Challenges são o grande foco deste 
canal que está sempre recebendo 

convidados (incluindo atletas 
profissionais) para desafios que 
misturam habilidades e humor.

Ginga Street
/GingaStreet

1M 83.6M

https://www.youtube.com/channel/UC1bfh8MQ4lCWSny0e7xV02g
https://www.instagram.com/raquelfreestyle/
https://www.instagram.com/desolaoficial/


Mid creators
200k a 1M de seguidores

124.4M650k

Canal de análises e curiosidades 
de futebol que busca sair do 

convencional da informação das 
grandes mídias e se aproximar da 

abordagem do torcedor com o 
esporte. 

PELEJA
/PELEJA

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

O surf vem se consolidando como o 
segundo esporte preferido dos 

brasileiros. Se destaca 
compartilhando vídeos de suas 

melhores ondas com os seguidores. 

Filipe Toledo
@filipetoledo

973k 19.8M

Chico Garcia
/ChicoGarcia

O irreverente comentarista da Band 
compartilha notícias, análises e 

projeções sobre o cenário do futebol 
brasileiro de forma simples e 

dinâmica.

572k 43.8M

https://www.youtube.com/channel/UCA9M9BKgbytic_UpscwZnEQ
https://www.instagram.com/filipetoledo/
https://www.youtube.com/channel/UC9nH0tJpMtChvJOqpMA9AHA


Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

Micro creators
Até 200k de seguidores

8.4M169k

O comentarista do Esporte 
Interativo aposta em vlogs com 

análises exclusivas e compartilha 
opiniões sobre o que é relevante no 

universo do futebol.

Bruno Formiga
/BrunoFormiga

FUT REACT
/FutReact

Em se tratando de esportes, 
reaction é um dos formatos 
mais interessantes para se 

produzir conteúdo. Esse canal é 
focado em reunir os melhores 

do futebol mundial.

154k 10.5M

Videos de bike, sejam amadores 
ou profissionais, costumam ter 

boa performance. Esse atleta de 
Downhill compartilha sua rotina 

de exercícios para inspirar os 
ciclistas do país.

Carlos Henrique Racing
/CarlosHenriqueRacing

95k 8.8M

https://www.youtube.com/channel/UCNFf1QdVK-73ZODRfpFwubg
https://www.youtube.com/channel/UCs26QJkMYPUjYaUI9YhBM4A
https://www.youtube.com/channel/UCxBbnQuq1t4T9y7-BWhM-xQ


Games
Creators para ficar de olho em



Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

Icon creators
mais de 5M de seguidores

5.2B14.2M

O creator faz gameplays com 
vários jogos, desde GTA à 

Minecraft. Além disso, foi um dos 
primeiros a fazer conteúdo sobre 

Roblox no Brasil.

Robin Hood Gamer
/RobinHoodGamer

NOBRU
/NOBRU

Maior creator de Free Fire do Brasil. 
Além de organizar seus próprios 

torneios, fez uma live com a Anitta 
jogando que foi um marco no mundo 

gamer online.

11.8M 726M

Empresa focada em conteúdo de 
e-sports e lifestyle. Ano passado, 
inauguraram a Mansão Loud para 

influenciadores e creators que fazem 
parte do "clã" da organização, como 

Thaiga e Babi.

Loud GG
@loudgg

8.1M 28.8M

https://www.youtube.com/channel/UCYtaoJSk9iIrFxx8eZB15ag
https://www.youtube.com/channel/UCqWmLengIKFXRjuL1YyXNSg
https://www.instagram.com/loudgg/


Top creators
1M a 5M de seguidores

376.7M5M

Com apenas 13 anos, é um 
dos influenciadores da LOUD e 
já é um dos mais relevantes do 

universo gamer. Seu foco 
é em Free Fire.

Thur FF
/ThurFF

funBABE
/funBABE

The Sims, Free Fire e Among Us 
são só alguns dos jogos que 

funBABE explora. Lives, reactions 
e sua rotina também fazem 

parte de seu conteúdo.

4.3M 674.7M

Um dos creators mais relevantes a 
usar GTA V como título principal. 

Aposta em gameplays com MODS 
inusitados em seus vídeos.

Skorpion Gamer
/SkorpionGamer

4.1M 799M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCg7V2I5d2A-B6-i3bu9yWSg
https://www.youtube.com/channel/UCHDV3JN5aqxAy9hwTTVHJow
https://www.youtube.com/channel/UCg7V2I5d2A-B6-i3bu9yWSg
https://www.youtube.com/channel/UCdjS4bDGEnJoFzUUQ4vbXeA
https://www.youtube.com/channel/UCHDV3JN5aqxAy9hwTTVHJow


Mid creators
200k a 1M de seguidores

157M1M

Canal focado em Fortnite, 
Minecraft e conteúdos sobre o 

universo gamer no geral. Sempre 
num tom bem humorado.

Canal Masterking
/CanalMasterKing

Binho Player
/BinhoPlayer|GameseMúsicas

O conteúdo do creator é focado 
principalmente em jogos de esporte, 

como o PES. Seus vídeos mostram 
torneios e partidas do jogo.

1M 180M

Mila e Thiago fazem trollagens e 
desafios entre si enquanto jogam. 
Mostram muito do relacionamento 

dos dois unido ao mundo gamer.

Opz Mila
/OpzMila

958k 113M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCZjz-m38HNUn0ARB9L6ZQ2g
https://www.youtube.com/channel/UCTKrRCFtVYyP-QiU2sv0dcA
https://www.youtube.com/channel/UCyrOezo6HQXWZbhRc_izlZA
https://www.youtube.com/channel/UCZjz-m38HNUn0ARB9L6ZQ2g


Micro creators
Até 200k de seguidores

14.7M200k

O creator faz vídeos mostrando 
bugs e ferramentas para 

conquistar mais 
objetos em diversos jogos.

Carlos Patatyy
/CarlosPatatyy

Vem conquistando inscritos ao 
fazer lives no 

Free Fire mostrando novas skins 
e salas premiadas do jogo.

Stheffani Castro
/StheffaniCastro

200k 6M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

Baiano
/Baiano

Baiano faz gameplays jogando 
League of Legends e vem 

conquistando espaço no Youtube 
com análises sobre jogos.

199k 17.7M

https://www.youtube.com/channel/UCQS0mOk7EW8WatUfV-x2Tyw
https://www.youtube.com/channel/UC9A_G3mGcXnfOmkShqXz5Qg
https://www.youtube.com/channel/UCvBQufKm3D7T0R40VskBVTQ


Saúde & Bem Estar
Creators para ficar de olho em



Icon creators
mais de 5M de seguidores

142.7M8.5M

Além de compartilhar sua vida 
pessoal, a cantora mostra 

muito de sua rotina de 
atividades físicas, sempre com 

leveza e looks inovadores.

Kelly Key
@oficialkellykey

Roberta Pupi
/RobertaPupi

Em seu canal, além de falar 
sobre curiosidades e jogos, 

Roberta faz vídeos mostrando 
atividades altamente 

satisfatórias e relaxantes.

5.7M 773.7M

O médico e youtuber 
produz conteúdo com dicas 

de alimentos, bebidas e outros 
hábitos que podem ajudar 

na saúde e imunidade.

Dr. Sayan Siebra
/Dr.DayanSiebra

5.5M 426.1M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UClN6OLbLp1YjTSwDOkEM2dA
https://www.instagram.com/oficialkellykey/
https://www.youtube.com/user/robertapupi
https://www.youtube.com/channel/UClN6OLbLp1YjTSwDOkEM2dA


Top creators
1M a 5M de seguidores

1.2B4.8M

Canal focado em vídeos 
com natureza, sons e músicas 
para relaxamento, com intuito 

de ajudar pessoas a 
dormir ou meditar.

Cassio Toledo
/CassioToledo

Carol Borba
/CarolBorba

Carol tem como objetivo 
ajudar pessoas a melhorarem 

sua  qualidade de vida com 
dicas de exercício, saúde, 
bem estar e alimentação.

3.4M 229.8M

Projeto para compartilhar dicas, 
conselhos e informações sobre 
plantas medicinais, que podem 

ajudar a saúde de todos. 

Autor da Própria Saúde
/AutordaPrópriaSaúde

2M 124.5M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UC2N2qKL2TApqR-eqlU1AECQ
https://www.youtube.com/channel/UCK8QPDq9zKnfSEWQImX5Ebg
https://www.youtube.com/channel/UCw_S3AgRp0t-iXw4x5aaZ_Q
https://www.youtube.com/channel/UC2N2qKL2TApqR-eqlU1AECQ


Mid creators
200k a 1M de seguidores

55.6M970.4k

Fundadora do 
@movimentocorpolivre,

 a influenciadora fala sobre 
bem estar, liberdade, 

amor próprio e aceitação.

Alexandrismos
@alexandrismos

Pri Leite Yoga
/PriLeiteYoga

Focando na prática de yoga 
como cura e transformação, o canal  

possui aulas para pessoas de 
diferentes níveis de experiência ou 

necessidades.

899k 32.9M

Página focada em 
disseminar notícias boas 

que espalhem positividade e 
esperança entre as pessoas. 

Só Notícia Boa
@sonoticiaboa

439.1k 24.3M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCehH0gfC-ivKz_htoMHxHtA
https://www.instagram.com/sonoticiaboa/
https://www.instagram.com/alexandrismos


Micro creators
Até 200k de seguidores

2.9M112k

Personal trainer, coach esportiva 
e jornalista, Tati compartilha 

dicas e exercícios através 
de vlogs, aulas e lives.

Tati Sacramento
/TatiSacramento

Doca ASMR
/DocaASMR

Canal da Doca é focado em vídeos de 
ASMR para ajudar pessoas a dormir 

ou simplesmente relaxar.

69.1k 7.3M

Especializada em gastronomia 
funcional, a chef de cozinha 

Mari divulga dicas de alimentação 
que promovam bem estar 

e qualidade de vida.

Saudável Comigo
/SaudávelComigo

37k 1.4M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCr8NzMlH0b8yiMPu-FZ4mrQ
https://www.youtube.com/channel/UCIc__aKQYAkC0rSHVkAYXHQ
https://www.youtube.com/channel/UCcEyoEVtA8LIt0X5BoHD2Ig


Alimentos & Bebidas
Creators para ficar de olho em



491.8M7.9M 214.6M6.7M

Tudo Gostoso
@tudogostosooficial

436.9M6.1M

Com vídeos que priorizam funcionalidade, 
agilidade e novos ingredientes, os vídeos 

do Culinária em Casa sempre têm 
receitas para o dia a dia.

Culinária em Casa
/CulináriaemCasa

Junto com sua esposa e família, Diego 
mostra que culinária é para todo mundo, 

divulgando receitas de todos tipos.

O portal  de culinária investe em vídeos de 
receitas rápidas e práticas e usa a 

legenda para dar informações à 
audiência.

Receitas de Pai
/ReceitasdePai

Icon creators
mais de 5M de seguidores

495.1M8M

Junto com sua esposa e família, 
Diego mostra que culinária é para 
todo mundo, divulgando receitas 

de todos tipos.

Receitas de Pai
/ReceitasdePai

Tudo Gostoso
@tudogostosooficial

O portal  de culinária investe 
em vídeos de receitas rápidas 
e práticas e usa a legenda para 

dar informações à audiência.

6.7M 214.6M

Com vídeos que priorizam 
funcionalidade, agilidade 

e novos ingredientes, os vídeos 
do Culinária em Casa sempre 
têm receitas para o dia a dia.

Culinária em Casa
/CulináriaemCasa

6.3M 440.4M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCF5WzS-iBJRfp_EcFI-GT1w
https://www.instagram.com/rayzanicacio/
https://www.youtube.com/channel/UCu6Sd8YmtEtQiBLQr4VZdKA
https://www.youtube.com/channel/UCF5WzS-iBJRfp_EcFI-GT1w
https://www.instagram.com/tudogostosooficial/
https://www.youtube.com/channel/UCu6Sd8YmtEtQiBLQr4VZdKA


218.4M3.8M 507M2.5M

Blog das irmãs
/Blogdasirmãs

Apaixonado por culinária, Gabriel faz 
conteúdos sobre receitas práticas, que 

têm um significado para a família.

359.9M4.5M

Isamara Amâncio
/IsamaraAmâncio

Receitas fáceis e rápidas que conquistam 
qualquer pessoa interessada em aprender 

a cozinhar com facilidade. 

Gabriel Freitas
/GabrielFreitas

Maru e Jeru exploram vários formatos, 
desde desafios entre as duas para ver  

quem come mais, até  testes com  
receitas da internet.

Top creators
1M a 5M de seguidores

363.9M4.6M

Receitas fáceis e rápidas 
que conquistam qualquer pessoa 

interessada em aprender a 
cozinhar com facilidade. 

Isamara Amâncio
/IsamaraAmâncio

Gabriel Freitas
/GabrielFreitas

Apaixonado por culinária, Gabriel faz 
conteúdos sobre receitas práticas, 

que têm um 
significado para a família.

3.9M 229.2M

Maru e Jeru exploram vários 
formatos, desde desafios 

entre as duas para ver  quem 
come mais, até  testes com 

receitas da internet.

Blog das irmãs
/Blogdasirmãs

2.5M 509.1M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCEnKa-FmaQcVGHxfwhux3lQ
https://www.youtube.com/channel/UCTNFtLQWA94BNeu0lE4YwuQ
https://www.youtube.com/channel/UCFYMZ4wMKUP-qqW48JtTkiQ
https://www.youtube.com/channel/UCEnKa-FmaQcVGHxfwhux3lQ
https://www.youtube.com/channel/UCTNFtLQWA94BNeu0lE4YwuQ
https://www.youtube.com/channel/UCFYMZ4wMKUP-qqW48JtTkiQ


Mid creators
200k a 1M de seguidores

49.3M939k

Através de receitas que vão 
de massa & risotos a doces 

& sobremesas o creator ajuda 
sua audiência com ideias para 

cozinhar com criatividade.

Nandu Andrade
/NanduAndrade

Divinas Receitas
/DivinasReceitas

Canal feito pela Divina, mãe 
e dona de casa, que compartilha 
vídeos de comidas caseiras que 

ajudam a rotina de muitas pessoas.

588k 40.3M

Vídeos ensinando  receitas 
de novos pratos com ingredientes 

diferentes, o canal é um aliado 
para descomplicar o hábito 

de cozinhar por contra própria.

Cansei de Ser Chef
/CanseideSerChef

557k 29.9M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCtSZ2y5Ey8G6tENraiW0Pig
https://www.youtube.com/channel/UCLllSyVxzQjaYVM7POE8sbA
https://www.youtube.com/channel/UCIyuiSVpn80UJFMs7q8dPuA


Micro creators
Até 200k de seguidores

11.8M200k

Além de receitas rápidas e fáceis 
de preparar, o canal divulga dicas 

e novidades sobre os mais 
variados pratos, dos mais simples 

aos mais sofisticados.

Cozinha sem Mistério
/CozinhasemMisterio

Sabor e Festas
/SaboreFestas

O canal é especializado 
em receitas para comidas de 

festas e eventos, com uma grande 
variedade de pratos e dicas de 

como fazê-los sem gastar muito.

148k 7.5M

Junto de seu assistente, o qual 
Felipe diz ser "uma voz do além", 
o creator, experimenta comidas 

diversas e, às vezes, lugares e 
produtos também.

Vale a pena?
/Valeapena?

146k 12.6M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UC5RpFMFHcrOb_Ho_BHzuxtg
https://www.youtube.com/channel/UCaK40fmOZV58nesiHnMzo7A
https://www.youtube.com/channel/UCl6Zb4urRbmoT5_0GfESLmQ


Relacionamentos
Creators para ficar de olho em



Icon creators
mais de 5M de seguidores

116.3M13.6M

O ator, que recentemente teve 
uma filha com a apresentadora 

Tatá Werneck, ganhou destaque 
ao compartilhar sua vida como 

pai de primeira viagem.

Rafa Vitti
@rafaavitti

Vírginia Fonseca
/VirginiaFonseca

A blogueira compartilha sua 
rotina e vida pessoal no Youtube 

e Instagram. Em 2020, ficou noiva e 
grávida  do cantor Zé Felipe e dividiu 

todos detalhes com seu público. 

7.5M 593M

A blogueira ficou conhecida 
por fazer vídeos mostrando 

sua vida, principalmente 
pegadinhas e trollagens 

com seu namorado e amigos.

By Pamella
/ByPamella

6.1M 503.6M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.instagram.com/rafaavitti/
https://www.youtube.com/channel/UCpO4C7n86oFyCtlpiVPtcDA
https://www.youtube.com/channel/UCsaB2VrLZrtGbum6Eo0ClbA


Top creators
1M a 5M de seguidores

38.8M3.4M

A youtuber mostra seu dia a dia 
com amigos, família e namorado. 

Seu canal tem desde vlogs e 
trollagens até reviews.

Jully Molina
/JullyMolina

O casal mostrou a vivência de sua 
primeira gestação e agora 

compartilha a jornada com a filha 
recém-nascida.

Filipe & Gabi
/Filipe&Gabi

1M 48.4M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

Cátia Damasceno
@catiadamasceno

Especialista em sexualidade 
feminina, Cátia fala sobre sexo e 

relacionamentos sem tabus e 
preconceitos em seu canal.

4.7M 131M

https://www.youtube.com/channel/UCQWqNyWHVfRPQf34HWFCh9Q
https://www.youtube.com/channel/UCjTVNkbx5megxlnl1spy2jg
https://www.youtube.com/user/mulherbemresolvida


Mid creators
200k a 1M de seguidores

122.1M948k

Glenya é mãe de primeira viagem 
e compartilha em seu canal sua 

rotina como mãe de gêmeos, 
dona de casa e mulher.

Mãe de Gêmeos
/MãedeGÊMEOS-GlenyaTaynara

Nathalie Victória
/NathalieVictória

Em seu canal, a youtuber mostra 
muito da sua vivência com seu irmão 

mais novo, com quem faz diversas 
brincadeiras e desafios.

915k 64.1M

A dupla de irmãos Vinicius e 
Gabriel faz conteúdo divertido 

sobre relacionamentos e 
trollagens entre amigos.

Irmãos Scribel
/IrmãosScribel

883k 36.3M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCVFG5NWhZS2XGcMHPdRxoqA
https://www.youtube.com/channel/UCBNcFMd33cGaEPGIvM0xPEQ
https://www.youtube.com/channel/UCcGmncRGNXRCp8wfBrmizXw


Micro creators
Até 200k de seguidores

8.4M200k

César e Luke são um casal e 
mostram sua rotina junto de seu 
filho Kauan, através de um vlog.

O Mundo de Nós Dois
/OMUNDODENÓSDOIS

Flor e Manu
/floremanu

O casal de atores Maria Flor 
e Emanuel Aragão compartilha 

reflexões sobre relacionamentos 
e saúde mental.

173k 11.4M

A youtuber compartilha 
experiências de seus 

relacionamentos, dando dicas, 
conselhos amorosos e muito mais.

Luiza Rossi
/LuizaRossi

162k 10.7M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCXn52cr2eOFH96rDfDghLUw
https://www.youtube.com/channel/UCbuK1ZpV2plF2viTQCdVapg
https://www.youtube.com/channel/UC4W6VRiFbvvZncWAv7T65FA


Infantil
Creators para ficar de olho em



Icon creators
mais de 5M de seguidores

4.7B10.3M

Feito para bebês e crianças 
pequenas, o desenho animado 

aborda tópicos como união 
familiar, solidariedade, hábitos 

saudáveis e boas maneiras.

O Canal do Joãozinho
/OCanaldoJoãozinho-LittleAngelPortuguês

Brincando com o Rafael
/BrincandocomoRafael

Vlogs de brincadeiras e 
experiências caseiras 

protagonizados por Rafael e sua 
família, compartilhando maneiras de 

aprender se divertindo. 

9.6M 2.3B

A personagem Sam compartilha 
receitas, DIY e ainda faz review e 
unboxing de diversos produtos do 

universo infantil.

Slime Sam Sapeca
/SLIMESAMSAPECA

6.4M 1.7B

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCllJguE1AIxYBmZJ8NUWiHg
https://www.youtube.com/channel/UCAdpXDXkrrYQXFtAbJixRUg
https://www.youtube.com/channel/UCwawAhSsdZ4hO2WPOdM_iYw
https://www.youtube.com/channel/UCkhjftd3D116NJ1hVBBGFww


2.3B3.7M

Bob Zoom
/BobZoom

535.1M2.1M

Brincadeiras e novelas estrelando Maria 
Clara que, com a ajuda de seus pais, 

quebra preconceitos e dá um show de 
carisma.

Família MC Divertida
/FamíliaMCDivertida

Série de desenho animado que aborda 
temas educativos, como cores e números, 

através da música.  

266.2M3.2M

Roni Ficher
/RoniFicher

Canal de esquetes sobre ficção científica, 
aventura e humor, protagonizadas por 

Roni Ficher e sua filha Malu. 

Top creators
1M a 5M de seguidores

2.3B3.7M

Série de desenho animado que 
aborda temas educativos, como 

cores e números, através da 
música.  

Bob Zoom
/BobZoom

Roni Ficher
/RoniFicher

Canal de esquetes sobre ficção 
científica, aventura e humor, 

protagonizadas por Roni Ficher e sua 
filha Malu. 

3.2M 266.2M

Brincadeiras e novelas estrelando 
Maria Clara que, com a ajuda de 
seus pais, quebra preconceitos e 

dá um show de carisma.

Família MC Divertida
/FamíliaMCDivertida

2.1M 535.1M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCZcsG6kUpOLQZZpTMSAernw
https://www.youtube.com/channel/UCZcsG6kUpOLQZZpTMSAernw
https://www.youtube.com/channel/UCMztAqmyBknGv83HicWnDaw
https://www.youtube.com/c/RoniFicher/about
https://www.youtube.com/channel/UCZcsG6kUpOLQZZpTMSAernw
https://www.youtube.com/channel/UCZcsG6kUpOLQZZpTMSAernw
https://www.youtube.com/channel/UCMztAqmyBknGv83HicWnDaw
https://www.youtube.com/c/RoniFicher/about


Mid creators
200k a 1M de seguidores

79.4M804k

O canal se propõe a entreter 
crianças e suas famílias com 

animações de historinhas 
sobre Among Us e outros jogos.

OneVolts
/OneVolts

Casa Teehee
/CasaTeehee

Com intuito de educar crianças 
de todas as idades, o canal 

faz músicas divertidas 
sobre vários assuntos.

612k 252.3M

O canal de desenho animado 
mostra a jornada do personagem 
Chicky através de suas aventuras 

em diversos episódios.

Onde Está Chicky?
/OndeEstáChicky?-Desenh

oAnimadoemportuguês

287k 109.9M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCnILf6-9wEARZW_HyAdTfxw
https://www.youtube.com/channel/UCv_Jsm1eWDbCqzOgVPFV9hA
https://www.youtube.com/channel/UCxVmzSD-hOMBY2w2wmPvxiw
https://www.youtube.com/channel/UCxVmzSD-hOMBY2w2wmPvxiw
https://www.youtube.com/channel/UCnILf6-9wEARZW_HyAdTfxw
https://www.youtube.com/channel/UCv_Jsm1eWDbCqzOgVPFV9hA
https://www.youtube.com/channel/UCxVmzSD-hOMBY2w2wmPvxiw


Micro creators
Até 200k de seguidores

43.1M192k

O desenho animado acompanha 
uma equipe de animais 

super-heróis que têm como 
objetivo salvar o meio ambiente.

SuperZoo
/SuperZoo-PortuguêseBrasileiro

Clara Kids
/ClaraKids

Usando a criatividade, Clara faz 
vídeos com suas bonecas, 

mostrando suas brincadeiras, 
desafios e passeios em família.

189k 40.2M

As irmãs Alice e Maria mostram 
sua jornada de brincadeiras com 

seus pais e seus aprendizados 
sobre boas maneiras.

Blogueirinhas Alice e Maria
/BlogueirinhasAliceeMaria

41.1k 8.4M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCGJ873QBoFdOIAF1YDwVd9A
https://www.youtube.com/channel/UCiMzpb7OvCQXH8yQuQKwSyg
https://www.youtube.com/channel/UCkycUullTxoSw77QgE3r1jg


Tecnologia
Creators para ficar de olho em



Icon creators
mais de 5M de seguidores

2.2B15.9M

Dedicado a imaginação e 
criatividade, o canal fala de 
curiosidades sobre diversos 

assuntos, incluindo tecnologia.

Incrível
/INCRÍVEL

Coisa de Nerd
/CoisadeNerd

O casal Leon Martins e Nilce 
Moretto faz vídeos sobre 

tecnologia e ciência, falando de 
smartphones, computadores e até 

de internet das coisas.

10.7M 3.1B

Youtuber focado em games, mas 
que mostra um pouco do  lado da 

tecnologia por trás dos  jogos 
e PCs gamers.

Bruno Corrêa
/BrunoCorrea

7.2M 623.6M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UC28NhCvMistzR3YxZ9TqSEQ
https://www.youtube.com/channel/UCIQPHl1WKKTt9KkWyo_JNig
https://www.youtube.com/channel/UC28NhCvMistzR3YxZ9TqSEQ
https://www.youtube.com/channel/UCuxfOdbKQy0tgGXcm9sjHiw


Top creators
1M a 5M de seguidores

220.8M1.7M

O creator faz conteúdo de 
review e unboxings sobre 

smartphones, gadgets, jogos 
e tecnologia em geral.

Gesiel Taveira
/GesielTaveira

Jefferson Meneses
/JeffersonMeneses

Jefferson ajuda pessoas com 
dicas sobre eletrônicos, que vão 

desde smartphones e notebooks 
até equipamentos de som 

e televisões.

1.9M 203.9M

Em seu canal, Leandro ensina 
as pessoas a usarem a imaginação 

com "gambiarras". Ele usa 
tecnologia e criatividade 

para montar de tudo.

Leandro Fellipe
/LeandroFellipe

1M 121.5M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCIQPHl1WKKTt9KkWyo_JNig
https://www.youtube.com/channel/UC28NhCvMistzR3YxZ9TqSEQ
https://www.youtube.com/channel/UCuxfOdbKQy0tgGXcm9sjHiw
https://www.youtube.com/channel/UCY5nGkuALqkKKOVhivryH3A
https://www.youtube.com/channel/UCuJrOGM_NMQbbCEt1p-6Mpg
https://www.youtube.com/channel/UCk70TYJHmZ_tsBKo-_SjP1w


74M921k

TecnoArt
/TecnoArt

94.9M834k

MW Informática
/MWInformática

15.9M249k

A creator faz vídeos focados em dicas de 
aplicativos, tutoriais de como otimizar seu 

smartphone e sugestões tecnológicas.

Kah Nogueira
/KahNogueira

No canal encontram-se sugestões e dicas 
sobre informática, hardware, placas de 

vídeo com bom custo benefício, reviews de 
peças e muito mais.

Com a proposta de falar sobre tecnologia 
de forma simples e descomplicada, o 

canal tem vídeos de unboxing, análises 
de hardware e peças de PC.

Mid creators
200k a 1M de seguidores

74M921k

No canal encontram-se sugestões e dicas 
sobre informática, hardware, placas de 
vídeo com bom custo benefício, reviews 

de peças e muito mais.

TecnoArt
/TecnoArt

MW Informática
/MWInformática

Com a proposta de falar sobre tecnologia de 
forma simples e descomplicada, o canal 

tem vídeos de unboxing, análises de 
hardware e peças de PC.

834k 94.9M

A creator faz vídeos focados em dicas de 
aplicativos, tutoriais de como otimizar seu 

smartphone e sugestões tecnológicas.

Kah Nogueira
/KahNogueira

249k 15.9M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCHUhlZy-CbS0-YvPQ5yBRIQ
https://www.youtube.com/channel/UCbK5Us4E-HsXw6fQ1PYUuog
https://www.youtube.com/channel/UCRp1B63_VxWnkggc5p0cixg
https://www.youtube.com/channel/UCRp1B63_VxWnkggc5p0cixg
https://www.youtube.com/channel/UCRp1B63_VxWnkggc5p0cixg
https://www.youtube.com/channel/UCHUhlZy-CbS0-YvPQ5yBRIQ
https://www.youtube.com/channel/UCbK5Us4E-HsXw6fQ1PYUuog
https://www.youtube.com/channel/UCRp1B63_VxWnkggc5p0cixg


12.2M120k

G Tecnologia
/GTecnologia

9.2M120k

A creator produz vídeos com dicas sobre 
os melhores apps para se ter no celular e 

com sugestões sobre os produtos 
tecnológicos mais baratos no mercado.

Valquiria Brito
/ValquiriaBrito

Notícias, unboxing de produtos, reviews e 
curiosidades de tudo relacionado ao 

mundo tecnológico são o foco do canal do 
Guilherme.

11.2M83.2k

André Felipe
/AndréFelipe

Focado em reviews de diversos produtos, 
o canal do André é ideal para quem está 
com dúvidas sobre o que e de que marca 

deve comprar.

Micro creators
Até 200k de seguidores

12.5M120k

Notícias, unboxing 
de produtos, reviews e 

curiosidades de tudo relacionado 
ao mundo tecnológico 

são o foco do canal do Guilherme.

G Tecnologia
/GTecnologia

Valquiria Brito
/ValquiriaBrito

A creator produz vídeos com 
dicas sobre os melhores apps para 
se ter no celular e com sugestões 

sobre os produtos tecnológicos 
mais baratos no mercado.

120k 9.2M

Focado em reviews de 
diversos produtos, o canal do 
André é ideal para quem está 

com dúvidas sobre o que 
e de que marca deve comprar.

André Felipe
/AndréFelipe

83.2k 11.2M

Winnin Insights: dados Brasil no Facebook, YouTube e Instagram dos últimos 12 meses.

https://www.youtube.com/channel/UCHmPNSF09E8cG5VimG2lM3g
https://www.youtube.com/channel/UCZ04lflBZbz_ZqljSXbZ1_g
https://www.youtube.com/channel/UCqMUDVlalBPUPU9l4W1B33g
https://www.youtube.com/channel/UCHmPNSF09E8cG5VimG2lM3g
https://www.youtube.com/channel/UCZ04lflBZbz_ZqljSXbZ1_g
https://www.youtube.com/channel/UCqMUDVlalBPUPU9l4W1B33g


Tiktok
Creators para ficar de olho no



Dados retirados da plataforma TIkTok

378M8.5M

Fefe
@fefe

Através de diferentes formatos, 
a influenciadora compartilha 

receitas, teorias da conspiração, 
rotina e ainda abre um debate 

sincero sobre autoestima. 

Icon Top

60.2M4.2M

Mário JR
@lzmaario

Conhecido pelo bordão "Roi, 
Letícia, né?", Mário caiu nas 
graças do público ao fazer 

diversos POVs interagindo como 
galã com seus seguidores.

Mid

2.9M252.7k

Além de ser integrante da 
Mansão das Pocs, canal que é 

uma casa de creators LGBTQI+, 
Marcella faz várias dancinhas e  

challenges do momento.

Marcella Pantaleão
@mapantaleaoo

Micro

2.3M108.2k

Produz conteúdo educativo 
sobre a história da moda e suas 

tendências, onde compartilha 
dicas e analisa looks de grandes 

celebridades.

Harry Ciotto
@harryciotto

https://www.tiktok.com/@fefe?lang=en
https://www.tiktok.com/@lzmaario?lang=en
https://www.tiktok.com/@mapantaleaoo
https://www.tiktok.com/@harryciotto?_d=secCgYIASAHKAESMgowiMot3mTJD7FC2vE4VnlrNITZraBRjRLVXf83G5y%2B0SXtqqtiNqLAh%2FYlelWovjKVGgA%3D&language=en&sec_uid=MS4wLjABAAAAooAr-zOJBzjeAPdLtnF7K_7YdyjD2K6Ze6lqSnKxj2emIJ3Hg1d9ig_8YC8-AT1g&sec_user_id=MS4wLjABAAAA5YM5gC0r27MN-50lFl_tTmFIHcphjvN5b6gqXteMkttK3kWN_qbYW1w-j6sUDg1n&share_author_id=6776415035884815366&share_link_id=FA0260F5-3446-456D-906F-2D16D568C1CA&tt_from=whatsapp&u_code=d7ek2f60aibjlb&user_id=6720047740501885957&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp&source=h5_m
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