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01

Conheça O Parcial, o
jornal capixaba sem
glúten e com uma
dose de ironia.

Quem somos



O Parcial é uma página de conteúdo

autoral e original de humor, que cria

crônicas sobre o cotidiano da

população capixaba. Todo o conteúdo,

texto e imagem é autoral.

Esse diferencial engaja cada vez mais

os moradores da Região Metropolitana

de Vitória, que participam ativamente

das postagens, comentando,

compartilhando e sugerindo novos

conteúdos.

O que é

01 Quem somos



Quem faz
O perfil foi criado pelo publicitário

capixaba Vitor Magnoni, que trabalha

com criação de conteúdo e

comunicação desde 2010.

01 Quem somos



Tom
e estilo
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Tom
e estilo

01 Quem somos

Zelo com as legendas

As legendas rotineiramente são feitas para

imergir o seguidor na leitura, em um ambiente

lúdico de crônicas, o que provoca reações

positivas, risadas, comentários e

compartilhamentos.

Qualidade nas imagens

As imagens do perfil costumam ser produzidas e

tratadas digitalmente, objetivando um maior

impacto sobre o olhar dos seguidores. Todo o

material é produzido com o maior capricho

possível.

Atenção aos comentários

Os seguidores sempre comentam no clima da

página e participam ativamente das crônicas e

conteúdos postados. A página responde de

maneira à altura e valoriza os comentários.



Dados de audiência
de nossas redes

02 Números



Público

02 Números

55% 45%

Principais Locais

33.9%

24.8%

Vitória/ES

Vila Velha/ES

12.5% Serra/ES

8.0% Cariacica/ES

1.6% Guarapari/ES

Faixa etária

17 44



02 Números

Instagram

46.000
Seguidores

400.793
Contas alcançadas

ago - nov 21

399.349 5 milhões
Interações Impressões

ago - nov 21 ago - nov 21



Disponibilidade para
veiculação de conteúdos
originais e exclusivos

03 Formatos



R$ 1500
Sua marca e serviço são inseridas no

conteúdo em um post com uma história bem

humorada e que desperta engajamento e

curiosidade por parte do público.

O conteúdo é enviado para aprovação antes

de sua publicação. Prazo estipulado para

criação: 7 dias úteis. 

03 Formatos

Feed

Branded Content



Story

03 Formatos

R$ 250Sua marca e serviço são divulgados

comercialmente, com stories criados por

nossa equipe.

Mensagem comercial



03 Formatos

Unboxing

R$ 200Exclusivo para stories. Sua marca/produto

podem aparecer em O Parcial. A equipe

produz um unboxing bem humorado e

divertido e apresenta o produto à audiência.

Mensagem comercial



03 Formatos

Reels

R$ 2500

Sua marca e serviço são inseridas em uma

reportagem nos reels, com uma história bem

humorada e que desperta engajamento e

curiosidade por parte do público.

O conteúdo é enviado para aprovação antes

de sua publicação. Prazo estipulado para

criação: 14 dias. 

Reportagem



Veiculações de
sucesso em O Parcial

04 Cases



Marcas que já veicularam em O Parcial 

04 Cases



04 Cases

Renato Casagrande,
governador do Estado
do Espírito Santo, em
bom humor,
compartilhando
postagem de O Parcial
em sua rede social.

Ação entre O Parcial,
Shipp Delivery (atual
Americanas Delivery) e
Gol Burger, para o Dia Do
Hambúrguer,
comercializando um copo
especial em referência às
postagens da página.



04 Cases

Perfil oficial do
Aeroporto de Vitória
fazendo referência a
O Parcial em uma
publicação em seu
feed no Instagram.

Perfil oficial da Prefeitura de
Vila Velha (ES), interagindo e
comentando em uma
publicação de O Parcial



comercial@oparcial.com.br

       +55 27 9 9789-0049

Vamos
conversar?


