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Quem faz?

Pedro Aragão 
Sou um carioca de 20 anos que tem experiência de 7 anos 
com internet e começou a se dedicar à criação de conteúdo. 
Por já ter contato com esse mundo e já ter tido experiências passadas, 
tento sempre trazer o melhor conteúdo possível para meu público, 
mesclando diversão, curiosidades, reexões, ironias e outros temas 
quando necessário.

Proposta:

Humor. Diversidade. Cultura.
Inuenciar crianças, jovens e adultos usando humor, diversidade, curiosidades, 
cultura, cinema e televisão,  sempre com muita  descontração e amor. 
A divulgação é feita pelo TikTok, Instagram, YouTube, etc...
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 it’s me!
..

Diariamente passamos por situações 
rotineiras que rendem MUITAS risadas. 
Para aumentar a intimidade com meus 

seguidores, procuro trazer essas 
situações em um formato cômico.

O bom da vida é ser feliz! Pensando 
nisso, o humor está atrelado a 100% 
dos meus vídeos. Partindo desde a 

comédia explícita a um simples 
trocadilho em um vídeo sério.

Somos usuários da grande teia de 
informações e todo conhecimento deve 
ser compartilhado com o mundo. Com 

isso, procuro trazer FATOS interessantes 
e curiosos.

Aqui não há preconceitos. Em minhas 
redes sociais, busco sempre deixar isso 

claro, bem como me posicionar em 
pautas importantes, promovendo a 

aceitação, empatia e amor ao próximo.

Estar atualizado é o dever de todo bom 
criador de conteúdo. Com isso, procuro 
trazer notícias atuais que tenham a ver 

com o meu universo e o do meu 
público.

Seja apenas para satirizar algo ou até 
para levantar um questionamento, a 
ironia está muito presente na maioria 

dos meus vídeos. 
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Público do TikTok

24%

76%

Masculino

Feminino

1.007.02
Seguidores

19.297.146 visualizações

2.363.943 curtidas

70,301 compartilhamentos

94.940 comentários

117.483 seguidores 

Últimos 30 dias Gênero

*Dados atualizados em 29/08/2021
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Público do Instagram

47,7%

52,4%

Masculino

Feminino

4.687
Seguidores

Últimos 7 dias (REELS)

37.956 visualizações

2.437 curtidas 

200 compartilhamentos

204 comentários

622 seguidores 
*6.909 contas alcançadas 

*Caso seja necessário a promoção de 
mais insights de outros campos do 
instagram, solicitar ao dono do 
Mídia Kit.

13 a 17

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45+

24,7%

44,6%

18,1%

8,7%

2,1%

Gênero

Faixa etária

*Dados atualizados em 29/08/2021



Conheça mais sobre meu trabalho!

Pedrin

@peeedrin_

@peeedrin_

@peeedrin_

pedroaragaoh@gmail.com

CRIADOR DE CONTEÚDO
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