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Meu nome é Scarlett Seixas, tenho 29 anos, 
sou gaúcha e atualmente moro em 
Canoas/RS. Sempre fui muito comunicativa e 
sempre amei fotografia. Fui modelo na infância 
e adolescência, fiz curso de teatro, trabalhei 
como vendedora de loja, fui estagiária de 
assessoria de comunicação, quase me formei 
jornalista, estou no final do curso bacharel em 
nutrição e sou modelo curvy size da Forum 
Model Management. Sempre fui inquieta e de 
gostos múltiplos. Gosto muito de moda, 
maquiagem, futebol, cerveja artesanal e tudo 
que possa harmonizar com o meu estilo de 
vida. Na metade de 2017 tornei meu Instagram 
público para compartilhar fotos do meu estilo 
de vida. No Instagram cativei um público fiel 
de 46,5 mil seguidores. Compartilho viagens, 
rótulos de cerveja, maquiagens, looks, dicas 
de faça você mesmo e tudo sobre o meu 
dia-a-dia. Meu conteúdo é amplo, porém 
focado no estímulo de assuntos e ações. 
Mostro de forma transparente minha vida real 
com intenção de gerar autenticidade e 
conexões verdadeiras com a comunidade que 
me acompanha.



INSTAGRAM

Principais países / Faixa etária Principais cidades / Faixa etária Contas alcançadas 10/02/21 até 10/03/21

Interações com o conteúdo 
10/02/21 até 10/03/21

Alcance orgânico
10/02/21 até 10/03/21

Informações (orgânicas) 
10/03/21

Informações (orgânicas) 
10/03/21



@scarlett_seixas

A Squid é uma empresa de marketing de 
influência que trabalha no planejamento e 
execução de campanhas personalizadas 

com influenciadores. Unimos tecnologia e 
um time de especialistas nos processos de 

identificação, recrutamento e gestão de 
influenciadores digitais.

Métrica utilizada pelos maiores 
anunciantes do Brasil para se avaliar a 

qualidade de engajamento de um 
influenciador. O algoritmo leva em 

consideração inúmeras variáveis do perfil e 
gera uma nota de 0 à 1000.

DE ACODO COM AS EMPRESAS: 



QUEM JÁ FOI 
E QUEM É PARCEIRO



SELEÇÃO DE 
#PUBLI

99

Coca-Cola Praia de Belas Shopping Omo - Unilever

quem disse, 
berenice?

Soufeel Jewelry MyGrowler

Consul + Zé Delivery



SELEÇÃO DE 
#PUBLI

O Boticário

iKEG Chocolate Lugano Cerveja Almada
Casa di Conti

Alca Drinks Brechó Primor Hotel Ibis

Skin - Blowtex



MÍDIA

Blauth Show na RDC TV - Canal 24 e 524 da Claro NET TV
https://youtu.be/9DswivrIl3Q



MÍDIA

Rio Grande no Ar - Record TV
http://bit.ly/31Pn0WO

Donna - GaúchaZH
http://bit.ly/2Nm7qy4



MÍDIA

Revista da Cerveja - Edição 34 - Página 51

Blog MyGrowler -
https://bit.ly/2RdyOOp



Entre em contato comigo! 
Será um prazer responder você! 

contato@scarlettseixas.com.br

www.scarlettseixas.com.br

QUER SER
PARCEIRO?



www.scarlettseixas.com.br
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#sbeerlover@scarlett_seixas


