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30 canais do YouTube para ter mais inspiração, 
motivação e conhecimento
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INTRODUÇÃO

Você já ouviu falar que somos a média das 5 pessoas 
com por quem mais convivemos?
Pois bem, ter boas referências de sucesso pode te 
inspirar e motivar a conseguir o mesmo.
Selecionei 30 dos meus canais favoritos do YouTube 
para que você também possa tirar boas ideias de como 
começar ou simplesmente se divertir assistindo a ótimos 
conteúdos.
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Através dos vídeos, André Pilli mostra a 
relação da sociedade com a tecnologia.

Ter uma vida mais saudável tem sido a 
busca de cada vez mais pessoas. E toda 
semana um vídeo respondendo às maiores 
dúvidas sobre o assunto são publicadas no 
canal.

Andre Pilli
(261k)

Autoridade Fitness
(28k)

Bel Pesce
(70k)

Conteúdo bastante motivacional com 
dicas rápidas da Garota do Vale.

https://www.youtube.com/user/OraculosauroVLOG
https://www.youtube.com/channel/UC5oR1vo1LGgd-OEang8Aqtg/videos
https://www.youtube.com/user/caderninhodabel
https://www.youtube.com/user/OraculosauroVLOG
https://www.youtube.com/channel/UC5oR1vo1LGgd-OEang8Aqtg/videos
https://www.youtube.com/user/caderninhodabel
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Meu amigo e parceiro Bruno Picinini 
mostra como empreender através da 
internet e ser mais livre.

Vídeos divertidos sobre todos os assuntos.

Bruno Picinini
(50k)

BuzzFeed Video
(10m)

Casey Neisat
(3.7kk)

Sensação do momento no YouTube, o 
filmmaker começou a ganhar fama por 
produzir os tradicionais vlogs de uma 
maneira completamente original.

https://www.youtube.com/user/EmpreendedorDigitalX/videos
https://www.youtube.com/user/BuzzFeedVideo/videos
https://www.youtube.com/channel/UCtinbF-Q-fVthA0qrFQTgXQ
https://www.youtube.com/user/EmpreendedorDigitalX/videos
https://www.youtube.com/user/BuzzFeedVideo/videos
https://www.youtube.com/channel/UCtinbF-Q-fVthA0qrFQTgXQ
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O canal (em inglês) mostra vídeos curtos 
sobre vários assuntos, incluindo política, 
geografia, economia e curiosidades sobre a 
cultura britânica

Quem quer virar um empreendedor 
com altos resultados na internet, precisa 
acompanhar os ensinamentos da Cris.

CGP Grey 
(2.3m)

Cris Franklin
(44k)

Erico Rocha
(200k)

O grande nome por trás da Fórmula 
de Lançamento, traz sacadas diárias de 
empreendedorismo no seu canal.

https://www.youtube.com/user/CGPGrey/videos
https://www.youtube.com/user/topafiliado/videos
https://www.youtube.com/channel/UCWnPYXKHjlV3tvQM7iKgGaA
https://www.youtube.com/user/CGPGrey/videos
https://www.youtube.com/user/topafiliado/videos
https://www.youtube.com/channel/UCWnPYXKHjlV3tvQM7iKgGaA
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Meu grande amigo e irmão Gabriel Goffi 
não podia ficar fora da lista dos meus 
canais favoritos. Excelentes reflexões, alta 
performance e muitos hacks.

Gary Vee é um especialista em crescer 
negócios e sua personalidade inusitada 
torna o canal extremamente divertido.

Gabriel Goffi 
(50k)

Gary Vee
(270k)

Geração de Valor 
(146k)

Tudo sobre empreendedorismo no 
canal do Flávio Augusto, desde histórias 
inspiradoras até dicas práticas.

https://www.youtube.com/channel/UCBfJmOa1ymwEGW4x22gqAOQ
https://www.youtube.com/channel/UCctXZhXmG-kf3tlIXgVZUlw
https://www.youtube.com/user/GeracaodeValor
https://www.youtube.com/channel/UCBfJmOa1ymwEGW4x22gqAOQ
https://www.youtube.com/channel/UCctXZhXmG-kf3tlIXgVZUlw
https://www.youtube.com/user/GeracaodeValor
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O canal usa elementos de design bastante 
inusitados para representar conceitos 
relacionados a educação, ciência e 
negócios.

Ensina de maneira descontraída a fazer 
vídeos baratos e divertidos.

In a Nutshell
(2.6m)

Indy Mogul
(924k)

Javier Nathaniel 
(860k)

Vídeos semanais sobre futebol, com lance 
dos melhores jogadores do mundo como o 
Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt/videos
https://www.youtube.com/user/indymogul/videos
https://www.youtube.com/user/JavierNathaniel/videos
https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt/videos
https://www.youtube.com/user/indymogul/videos
https://www.youtube.com/user/JavierNathaniel/videos
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Assuntos batidos ganham um cara 
totalmente nova e engraçada quando 
tratados pela Jout Jout, também conhecida 
como Julia.

Assuntos que todo nerd adora, como 
cinema, quadrinhos, jogos, séries e 
tecnologia.

Jout Jout Prazer 
(967k)

Jovem Nerd 
(1.6m)

Mairo Vergara 
(175k)

Melhor maneira de aprender inglês do 
zero é com o Mairo Vergara. O canal 
dele está lotado de dicas para acelerar o 
aprendizado da língua com várias mini-
aulas.

https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer/videos
https://www.youtube.com/user/JovemNerd/videos
https://www.youtube.com/user/MairoVergara/videos
https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer/videos
https://www.youtube.com/user/JovemNerd/videos
https://www.youtube.com/user/MairoVergara/videos
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Pegadinhas, experiências científicas, 
receitas, mágicas, origamis e qualquer 
outro assunto que você possa imaginar.

Assuntos como empreendedorismo, 
criatividade e espiritualidade são 
constantemente debatidos no canal da 
Marie Forleo.

Manual do Mundo
(6mm)

Marie Forleo
(284k)

Michael Oliveira 
(50k)

Para quem quer aprender tudo sobre 
como fazer vídeos. Você encontra tutoriais 
que vão desde a escolha do melhor 
equipamento até dicas para edição dos 
vídeos.

https://www.youtube.com/user/iberethenorio/videos
https://www.youtube.com/user/OSegredodosCarros/videos
https://www.youtube.com/user/iberethenorio/videos
https://www.youtube.com/user/marieforleo
https://www.youtube.com/user/OSegredodosCarros/videos
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Terceiro maior canal do YouTube voltado 
para assuntos relacionados à tecnologia.

O Murilo é comediante e empreendedor 
e trata de assuntos sérios de maneira 
completamente descontraída mas ainda 
assim gera muito valor.

MKBHD
(3.5m)

Murilo Gun
(97k)

Nômades Digitais 
(17.5k)

Tudo sobre o estilo de vida de poder 
trabalhar de qualquer lugar e viajar pelo 
mundo.

https://www.youtube.com/user/marquesbrownlee/videos
https://www.youtube.com/user/murilogun/videos
https://www.youtube.com/user/nomadesdigitais/videos
https://www.youtube.com/user/marquesbrownlee/videos
https://www.youtube.com/user/murilogun/videos
https://www.youtube.com/user/nomadesdigitais/videos
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A Paula foca bastante em assuntos 
voltados ao mundo feminino, com 
dicas de motivação, relacionamentos e 
espiritualidade.

O comediante Paul Gale cria vídeos curtos 
e engraçados sobre tudo, desde resenhas 
de séries a acontecimentos do cotidiano.

Paula Abreu
(20k)

Paul Gale Comedy
(83k)

Pedro Superti  
(11k)

Um vídeo por semana sobre 
empreendedorismo e marketing com dicas 
para usar hoje mesmo no seu negócio.

https://www.youtube.com/channel/UC7flNA0UCS9aNzoJJ02lwQw
https://www.youtube.com/channel/UC7flNA0UCS9aNzoJJ02lwQw
https://www.youtube.com/channel/UCFsWuKSvaK3IG1fcoxpVLCw
https://www.youtube.com/channel/UC7flNA0UCS9aNzoJJ02lwQw
https://www.youtube.com/channel/UC7flNA0UCS9aNzoJJ02lwQw
https://www.youtube.com/channel/UCFsWuKSvaK3IG1fcoxpVLCw
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Dicas de marketing digital focadas em 
aumento de tráfego do grande Samuel 
Pereira.

As melhores palestras, sobre os mais 
variados temas e com autoridades em 
cada um dos assuntos, estão reunidas no 
canal do TED Talks.

Samuel Pereira
(11.8k)

TED
(5.2m)

VSauce
(10.7m)

Vídeos que misturam dados científicos, 
tecnologia, cultura e até filosofia.

https://www.youtube.com/user/SegredosdaAudiencia
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/videos
https://www.youtube.com/user/Vsauce
https://www.youtube.com/user/SegredosdaAudiencia
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/videos
https://www.youtube.com/user/Vsauce
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https://viverdeblog.com/producao-de-conteudo/?utm_campaign=curso+%7C+funil+:+pcm+%7C+vv&utm_source=turbinador&utm_medium=ebook&utm_content=fazer-videos
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@viverdeblog 
Acompanhe o meu dia 
a dia na rede social do 

momento

Fique de olho nas 
atualizações de conteúdo 

memorável do Viver de Blog

Palestras, entrevistas e 
conteúdos em vídeo sobre 
Marketing Digital 

Publicações relevantes e 
atualizadas do mercado de 
Marketing Digital

Espírito Viver de 
Blog traduzido 
em imagens 
inspiradoras

Dicas rápidas 
e práticas de 

Marketing Digital

HENRIQUE CARVALHO
Vive exclusivamente de blog desde seus 23 anos e tem como propósito de vida ajudar cada vez mais 
pessoas a realizar o sonho de Viver de Blog também.

Link para Redes Sociais

https://www.facebook.com/viverdeblog/?fref=ts
https://www.instagram.com/viverdeblog/
https://www.linkedin.com/in/henriquecarvalho1988
https://twitter.com/viverdeblog?lang=pt
https://www.youtube.com/channel/UCk_803JFTku1ycwoAwF3xfg
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Mais que um blog, um estilo de vida.

http://viverdeblog.com

