
– uma nova visão sobre conteúdo e influência –



Os digital influencers movimentam hoje US$ 15.000.000.000* no mercado e sem

dúvida são uma grande potência. 63% das marcas planejam usar um

influenciador para aumentar suas vendas – e esse número só tende a subir. Mas

você já sabe disso. A grande pergunta agora é: sobre que vamos falar agora?

*sim, quin-ze-bi-lhões-de-dólares, segundo a 99firms.com





Você sabe
A Numinalabs é uma agência onde os influenciadores realmente sabem 

do que estão falando. Nós somos cientistas, educadores, doutores, 

biólogos, arqueólogos, ecologistas, matemáticos.

Somos aventureiros e extremamente divertidos. Sabemos falar de 

ciência para grandes públicos, sem ser chatos. Conhecemos muito 

bem nossa audiência. E nossos números comprovam isso.



Rita Wu explica para o Pedro Bial como 

ele pode ter orgasmos melhores.

Mãe, estou na Globo: o Matemática Rio

no Jornal Nacional e Fantástico

O Colecionadores de Ossos é um canal  

com tantas referências na imprensa que 

criamos um doc só para isso. Clica aqui. 

https://globoplay.globo.com/v/7689051/
https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw
https://globoplay.globo.com/v/7888927/


SPOT

VÍDEOS TEMÁTICOS

OFERECIMENTO/APOIO

PRODUCT PLACEMENT

CONTEÚDO  PARA BLOGS

CONTEÚDO PARA PODCASTS

CAMPANHAS ON E OFFLINE

CURADORIA DE CONHECIMENTO



QUEM MILA LARANJEIRA E VIVI MOTA, DO CANAL PEIXE BABEL.

SOBRE WATSON, DA IBM

CONTA MAIS A maratona de programação #BehindTheCode 

ajuda a desenvolver códigos para o Watson, sistema de 

inteligência artificial da IBM. O canal ajudou a promover a 

maratona para um público jovem e feminino.A maratona 

lançou vários desafios de programação usando ferramentas do 

IBM Cloud para serem resolvidos por qualquer programador –

ou programadora.

https://www.youtube.com/watch?v=DGRS5gLm7LQ&t=265s


QUEM RITA WU

PARA QUEM DISCOVERY CHANNEL, RAY-BAN, TED

CONTA MAIS Rita Wu é designer, arquiteta e pesquisadora. 

Trabalha com novas soluções e tecnologias em muitas 

áreas, como engenharia, moda, sexualidade, mecânica, 

psicologia e, por incrível que pareça, muito mais que isso. É 

um ótimo exemplo de como produzir conhecimento e 

influenciar (muita) gente com isso..

https://www.youtube.com/watch?v=ZbvBmH7lUnE


PALESTRAS

EVENTOS CORPORATIVOS

ENDOMARKETING

CURSOS



QUEM PROFESSOR RAFAEL PROCOPIO, DO CANAL MATEMÁTICA

RIO

SOBRE O QUE QUE SCHOLAS OCURRENTES

para quem: O Prof. Rafael Procopio, do canal Matemática Rio, foi

para Roma encontrar o Papa. Sim, o Papa. Em maio de 2016, o Papa 

Francisco decidiu se reunir com youtubers de todos os lugares do 

mundo para discutir novos caminhos para a paz e a diminuição do 

ódio através da educação. Procópio foi o único professor 

selecionado pelo evento e discutiu novas maneiras de educar, sem

escolas e sem muros.

http://www.ebc.com.br/educacao/2016/06/youtubers-se-reunem-com-o-papa-e-debatem-educacao-para-paz


QUEM PROFESSOR RAFAEL PROCOPIO, DO CANAL MATEMÁTICA 

RIO

SOBRE O QUE UNIVERSIA

para quem: O Santander Universidades, junto com o programa de 

estágio da Universia, fez o PREPARADÃO, um grande festival de 

educação para estudantes do Ensino Médio. Com uma programação 

que contava com games, shows e programas especiais de 

universidades, o festival contou com os melhores professores do 

país para preparar aulas especiais para que estudantes de todo o 

país se preparem melhor para o futuro. Rafael Procópio foi um dos 

convidados em destaque.

https://preparadao.universia.com.br


Nosso foco é produzir informação.

Nós já desenvolvemos propostas para solucionar problemas na educação 

do mundo, material didático para editoras, cards sobre dinossauros para 

uma marca de chocolates, entre outros materiais sortidos.



\

Hugo Fernandes  Instagram posts de grande alcance sobre a 

pandemia 

Peixe Babel Boletins com dados e projeções da Covid-19 

(colab com Atila Iamarino)

37 mil likes

Compartilhado 

pela Anitta

Rafael Ribeiro pesquisadora de covid em Milão durante a 

pandemia. Aparições no Fantástico, Jornal Nacional etc.

Rita Wu iniciativas maker para construção de faceshields e 

reparo de respiradores.

Nina da Hora colunista e curadora da coluna Perifa

Connection – Folha de S.Paulo.



QUEM GILMAR LOPES

O QUE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL

O canal efarsas foi convidado para a CPI das Fake News, 

realizada pelo governo federal em Brasília. A comissão, 

construída para apurar as denúncias de fake news em massa 

nas eleições de 2018 contou com vários especialistas no tema.

http://www.e-farsas.com/cenario-novo-do-e-farsas-e-participamos-da-cpmi-das-fake-news.html





