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essa sou eu
Oii! Meu nome é Isa Petrolio, tenho 22 anos e sou
artista e criadora de conteúdo. 

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, eu 
crio conteúdos de arte, criação, moda e entretenimento 
para o meu público no TikTok, Instagram e Youtube.

Neste documento você vai encontrar propostas de parce-
rias, divulgações, e expansão de mercado, e saber mais so-
bre  meu público, e como podemos trabalhar juntos!



Mais de 1 milhão de seguidores
nas Redes Sociais

TikTok
@isapetrolio
1,7 milhões

YouTube
@isapetrolio

408 mil

Instagram
@isapetrolio

29,3 mil
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Marketing de influenciadores
Funciona mesmo?

@isapetrolio

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



YouTube Analytics
Nos últimos 28 dias o canal ganhou 119,6 mil inscritos 
e teve mais de 26 milhões de visualizações! 

Estamos crescendo rápido, e em breve chegaremos 
à 500 mil inscritos!

Em apenas uma hora este vídeo 
atingiu mais de 60 mil pessoas!

O canal tem mais de 
4 milhões de espectadores 
recorrentes e no último 
mês teve 7 milhões de 
novos espectradores

@isapetrolio



Meu público 
no YouTube

@isapetrolio



Público e engajamento
no TikTok

@isapetrolio

83,7% do meu público é feminino e 
16,3% masculino, e 96% é brasileiro.

Nos últimos 7 dias a conta teve mais de 
2 milhões de visualizações e 31 mil 
visitas no perfil.



Instagram Analytics 



Opções de parcerias
YouTube

@isapetrolio

Inserção de 1 minuto no meio do vídeo:
Em um dos meus vídeos (na minha programação normal) eu farei uma inserção de 1 
minuto para contar ao meu público sobre o produto ou sobre a marca, e você fornecerá 
as informações que você acha relevantes para incluir na campanha. 

Vídeo completo patrocinado:
Nesse caso o vídeo será inteiro planejado para integrar a campanha ao conteúdo.
Para esse tipo de parceria teremos um prazo maior para Brainstoarming e 
desenvolvimento do vídeo. 



Opções de parcerias
TikTok e Shorts

@isapetrolio

Vídeo de até um minuto no TikTok: Isso inclui a legenda da sua escolha 

Repost nas outras redes: por um pequeno valor adicional posso repostar esse mesmo 
vídeo nas minhas outras redes (YouTube e instagram) para o alcance de um público ainda 
maior!

Vídeo de até um minuto apenas no Shorts: Shorts são vídeos curtos de até um minuto no 
Youtube 

Vídeo de até 3 minutos no TikTok: Diferente do Reels e do Shorts, no TikTok temos a 
possibilidade de criar vídeos mais longos de até 3 minutos, o que possibilita entrar em 
mais detalhes sobre a marca ou produto, o que é muito eficiente para engajar mais os 
potenciais clientes.



Opções de parcerias
Instagram

@isapetrolio

Vídeo de até um minuto apenas no Reels: 
Reels são os vídeos de até um minuto no 
instagram e tem um alcance maior que o 
post no feed normal

Carrosel de 4 imagens no Instagram

Sequência de 4 Stories no Instagram

 



Opções de parcerias
Adicionais
Campanha personalizada: para atender às necessidades do seu produto

Link na bio: por 7 dias

Licença para uso comercial: A marca pode repostar o vídeo, ou transformar o TikTok em 
um Ad oficial para alcançar ainda mais pessoas

Exclusividade em alguma categoria de produto
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Algumas marcas
que já trabalharam comigo



E aí...
Vamos começar?
Me mande uma mensagem e vamos começar a nossa parceria! 
parcerias@isapetrolio.art

Obrigada pela atenção!

@isapetrolio




