


Oi! Meu nome é Isa Petrolio, tenho 21 anos e sou influencer digital, artista e estudante de design 
gráfico. 

Eu amo criar conteúdo sobre arte, criação, moda, comida e comédia, e hoje, com mais de 1 milhão 
de seguidores nas redes sociais, eu crio conteúdos de arte e entretenimento para o meu público 
no TikTok, Instagram e Youtube.

Neste documento você vai encontrar propostas de parcerias, divulgações, expansão de mercado e 
saber mais sobre meu público, e como podemos trabalhar juntos!

@isapetrolio

Isa Petrolio
Artista e Influenciadora Digital
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Mais de 1 milhão de seguidores

TikTok
@isapetrolio

1,04 milhão

YouTube
@isapetrolio

46 mil

Instagram
@isapetrolio

10,2 mil

@isapetrolio

Nas Redes Sociais
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Continuar influenciando o meu público
mais jovem para o bem!

Meu objetivo

@isapetrolio



 Campanha para a marca (Posts a combinar)

 Divulgação por post de TikTok, Reels e stories

 Parceria por resultado! (a combinar)

Para saber os valores de cada parceria por favor entre em 
contato por email :)   isa.petrolio@gmail.com

@isapetrolio

Vamos trabalhar juntos!
Opções de parcerias



1. Fechamos a parceria

2. Criação de idéias para vídeos ou campanha

3. Gravação do vídeo oficial

4. Post na data e horário combinado

5. Resultado entregue e viralização da marca!

@isapetrolio

Como funciona?
Resultado garantido!



72%
da geração Y e Z seguem 
influenciadores digitais 55%

diz já ter comprado algo 
que eles indicaram 52%

diz confiar nos influenciadores 
para dar bons conselhos

50%
diz que nas mídias sociais é 
onde eles mais aprendem 
sobre novos produtos 88%

da geração Y e Z aprendem sobre os 
produtos que estão interessados em 
comprar nas mídias sociais

@isapetrolio

Marketing de influenciadores
Funciona mesmo?

Pesquisa: The Influencer Report. Organizada por: Morning Consult.



Meu público do TikTok consiste em:

•   Total de 1,04 milhão de seguidores
•   87 % feminino e 13% masculino
•   89% do Brasil e 2% de Portugal

Engajamento no último mês:

•   14,9 milhões de visualizações
•   258,2 mil visualizações do meu perfil
•   2 milhões de curtidas
•   31,7 mil compartilhamentos
•   24 mil comentários

Taxa de crescimento médio da conta por mês: 14,11%

@isapetrolio

Sobre o meu público
e engajamento no TikTok



Me mande uma mensagem e vamos começar a nossa parceria! 
isa.petrolio@gmail.com

Obrigada pela atenção!

@isapetrolio

E aí...
Vamos começar?


