
De youtubers aos canais de jogos: divulgados

os maiores produtores de conteúdo de games 

Dez maiores gamers atraem dezenas de milhões de seguidores

Conheça os melhores do Brasil

RIO DE JANEIRO, 10 DE SETEMBRO DE 2020 – Ídolos dos games estão
entre as personalidades mais populares das redes, com números de
assinantes que facilmente passam da casa das dezenas de milhões.
Nesse universo dos campeões de seguidores, lives, vídeos de gameplay,
dicas e resenhas fazem dos youtubers gamers verdadeiras celebridades
digitais. Eles disputam o posto de maior da internet brasileira no Prêmio
iBest, cujos �nalistas acabam de ser divulgados.

Os TOP 10 Brasil, que concorrem ao Prêmio da internet brasileira em
Conteúdo de Games, são:

Alanzoka
Authenticgames
BRKsEdu
Cellbits
Felipe Neto
Gameplayrj
Games EduUu
IGN Brasil
Robin Hood Gamer
Tazercraft

Os dez �nalistas em cada uma das categorias do Prêmio iBest foram
selecionados pela sua relevância na internet como um todo. Para isso, o
iBest utiliza um algoritmo exclusivo, que analisou a presença e
engajamento de marcas e in�uenciadores no Instagram, Twitter, Facebook,
Youtube, sites e aplicativos.

Depois de marcar época na internet, o Prêmio ressurge com uma dinâmica
renovada e um alcance maior. Ao todo, o prêmio contempla 54 categorias,
com duas premiações em cada uma delas: Popular (onde todos brasileiros
maiores de 16 anos podem votar) e o O�cial (escolhido por um grupo de
especialistas e personalidades). 

“Estamos trazemos de volta um selo de qualidade que continua a
apresentar o que há de mais importante e interessante para os brasileiros”,
a�rma Marcos Wettreich, empreendedor e fundador do prêmio. “E é
importante observarmos as mudanças de interesse dos consumidores,
pois se há poucos anos o in�uencer competia com a mídia tradicional pela
preferência da audiência, hoje na maior partes das vezes o in�uencer já
lidera em vários segmentos. Nos resultados do iBest deste ano já
podemos atestar claramente esta tendência ao analisar as relações dos
dez maiores.“

Os campeões, assim como os �nalistas (Top 10 e Top 3), receberão o selo
iBest, um troféu digital que mostra ao mercado e aos consumidores que a
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https://youtu.be/xYXUbHGbRRE
https://web.facebook.com/Pr%C3%AAmio-IBest-120503569744577/
https://www.instagram.com/premioibest/
https://twitter.com/IbestPremio
https://www.youtube.com/channel/UCs1SfB3IpLWFZdSXA-LcuAA/


iniciativa se destaca em relação aos demais competidores por sua
relevância, e no Prêmio Popular com a distinção única e inequívoca de ter
sido de�nida por votação aberta pelos brasileiros. “Entre tantas ótimas
alternativas para os consumidores, chegar ao topo não é para qualquer
um. É uma realização que merece reconhecimento e visibilidade para a
marca”, explica Wettreich.
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História
Criado pelo empreendedor e entusiasta do mundo digital, Marcos
Wettreich, o iBest nasceu com a missão de estimular e reconhecer os
melhores e mais in�uentes projetos da então nascente web brasileira.
Entre 1996 e 2008, o prêmio foi a bússola para o reconhecimento das
melhores iniciativas pioneiras na internet. Com milhões de votantes, foi
considerado a maior premiação do gênero em todo o mundo e
impulsionou os primeiros empreendimentos nacionais, revelando as
empresas que se tornaram líderes na década inicial da internet no Brasil.
 
O Prêmio iBest foi desenvolvido pela Mantel Marketing, empresa de
Marcos Wettreich. O iBest passou a ser uma empresa independente em
1999, quando GP Investimentos tornou-se sócio. Em 2001, a Brasil
Telecom ingressou como acionista da empresa, tendo assumido a
totalidade do controle em 2003. Em 2020 Wettreich criou a iBest Global,
nova empresa que tem a missão inicial de desenvolver o novo iBest.
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