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Sobre mim
Elidiana Albuquerque, 24 anos.

É Dona de uma cabeleira cacheada que assumiu a cerca de 4 anos,
desde então divide com muita simpatia e respeito as suas experiências e dicas para 

quem tem o cabelo cacheado.
 
Criou o ''Cachodisses Vlog'' para descomplicar a transição capilar, e propagar a auto-

aceitação com bom humor. Além de compartilhar sua paixão por fotos de looks e
viagens; tudo isso com uma linguagem informal e divertida.

 
há 3 anos Coloriu o cabelo de vermelho - que hoje já virou sua marca

e conquistou um público ainda maior somado ao que já tinha. 
Agregando mais conteúdo e interação no canal 

e no Instagram.



Como tudo começou...
O Canal foi criado em 2016 para alcançar o publico de cacheados, com dicas para quem

passa pela transição capilar ou já tem o cabelo cacheado; e para todos os tipos de cabelo
que têm a cor RED.  Iniciado por duas Amigas, o canal teve a participação de Suzana

Santos até o ano de 2017. De lá até cá Elidiana assumiu o canal e conseguiu alavancar o
publico alvo em 100%. 

 
Em 2018 perderam uma de suas colaboradoras fiéis, a Cabeleireira e Mãe da Elidiana;

Passando assim pela sua pior fase, deixando o instagram suspenso de conteúdo e o canal
inativo por quase um ano.

 
Hoje, o canal está ativo e continua crescendo (nunca parou de crescer) apesar do tempo
parado. Expandimos também no instagram aproximando as cacheadas e atingindo novos

públicos de vários seguimentos (moda/beleza/fitness/lifestyle/viagens) 
agregando cada vez mais pessoas em busca 

de conteúdo de qualidade e de fácil compreensão.



No Youtube
INSCRITOS: +21.000
Vizualizações totais +975.000
+ de 17.000 Visualizações por mês 
+ de 2.500 por semana

Feminino: 93,1% Masculino: 6,9%
18 a 24 anos: 38,1%  25 a 34 anos: 35,5% 

Países: Brasil e Portugal

/média

/média



No Instagram 
SEGUIDORES +10,9K 
VISITAS AO PERFIL: Média +3.000
ALCANCE: Média de +30.000 
IMPRESSÕES: Média +125.000 

média de +200 por semana

Cidades
Recife 19%

São Paulo 5%
Rio de Janeiro 4%

Salvador 2%
Fortaleza 1%

Gênero
Mulheres 79%
Homens 21%

Faixa Etária
18-24  40%
25-34  38%
35-44  11%

semanal

semanal

semanal



Quem já anunciou:
TUTANAT 
TRISKLE
EMBELLEZE PE
APHOGEE
HAIR FLY
WIDI CARE
 
 
 

ONDA BLUE
MADAME ELIS
DONA NICA
MOÇA BIJU
ZANPHY
INOAR
 

UNHAS DA BIANKA
LEILA LEÃO FOTOGRAFIA
ESTÉTICA TACI OLIVEIRA
LUCAS SOARES FOTOGRAFIA
OTRIANON COSMÉTICOS
POUSADA VENTOS DE PORTO
 
 
 

Entre outros.


