


MÍDIA KIT – Cachos e Fatos
Criado em 2012, o site Cachos e Fatos é um blog de comportamento e beleza 
com enfoque no empoderamento feminino através da redescoberta do cabelo 
natural. Sua abordagem vai além de cuidados estéticos, é uma contribuição à era 
da democratização da beleza, ajudando várias mulheres a resgatarem sua 
autoestima, ao se libertarem dos padrões cruéis impostos pela sociedade, 
principalmente a cultura do cabelo longo e liso.

Ao aceitar seu cacheado natural, enfrentar preconceitos externos e internos, a 
autora orienta e abre espaço para outras pessoas que passaram ou estão em 
processo de transição capilar, possam compartilhar suas histórias de superação e 
redescoberta da verdadeira identidade, transformando o blog numa grande rede 
colaborativa. 



Além de empoderar as mulheres com informações sobre como esse mecanismo 
torturante funciona (uma combinação de machismo, racismo e indústria 
cosmética), a autora também usa seus conhecimentos como cabeleireira 
especializada para dar dicas sobre cuidados capilares (rotinas no poo/low poo), 
transição capilar (período onde os cabelos ficam com duas texturas antes do 
grande corte, que remove a parte alisada) e corte ideal, além de outras 
informações úteis.

O blog apresenta atualização quase diária, e os posts vão de matérias e 
entrevistas à dicas de produtos e utilizações a depoimentos de leitoras e 
profissionais especializados. A preocupação com a qualidade da informação e 
relevância das mesmas é prioridade para a autora.



Quem escreve
Jornalista especializada em Comunicação e Semiótica e posteriormente 
cabeleireira especializada em cachos, Sabrinah Giampá apostou todas as suas 
fichas no blog Cachos e Fatos que surgiu despretensiosamente e a fez tomar um 
rumo inesperado em sua carreira. Para ter base argumentativa maior para 
escrever, ela investiu em cursos de cabeleireiro, onde constatou uma triste 
realidade: a ausência de bonecas crespas e técnicas específicas para um cabelo 
que não fosse liso (a maioria no país).



Sua luta contra a indústria do alisamento veio após 30 anos escrava de um 
padrão de beleza que a impedia de viver de forma plena e livre. Aceitar a si 
mesma teve um impacto tão grande em sua vida que a fez descobrir sua 
verdadeira missão: ajudar outras mulheres no resgate de sua verdadeira 
identidade através da redescoberta dos fios naturais. Porque assumir os cabelos 
crespos de origem não é apenas um ato político, que desafia a sociedade que 
nos estabelece, desde o nascimento, um padrão de beleza falso e cruel; assumir 
os cabelos crespos é assumir a própria essência, é olhar no espelho e se 
reconhecer, é se aceitar acima de todas as coisas, é encontrar a felicidade nos 
braços do amor próprio, essencial para as nossas conquistas diárias e 
realizações na vida.



Atualmente, ela concilia as duas profissões, que acabaram se tornando 
complementares: a Garagem dos Cachos alimenta o Cachos e Fatos com suas 
transformações, que incentivam a busca pela autoaceitação; e o Cachos e Fatos 
serve de vitrine para angariar clientes para a sua Garagem. Sendo assim, 
finalmente conseguiu fazer com que sua grande paixão, o jornalismo, 
conseguisse ter o viés transformador que sempre buscou em sua carreira e nunca 
encontrou: o de ajudar outras pessoas na luta contra o preconceito oriundo de 
padrões surreais e na busca pela verdadeira identidade.

Como cabeleireira sua missão é o resgate do cabelo natural e valorização da 
autoestima, principalmente da mulher negra, sendo que o preconceito enraizado 
contra o cabelo crespo no Brasil está diretamente ligado ao preconceito 
étnico-racial.



O Livro dos Cachos
Em 2016, Sabrinah lançou O Livro dos Cachos, pela Editora Paralela, selo da Cia 
das Letras. Com o livro ela pretende ampliar o alcance do Cachos e Fatos e 
Garagem dos Cachos, levando sua mensagem libertadora a cada vez mais 
mulheres, e dando sua contribuição direta à era da democratização da beleza e 
ao feminismo, do qual é atuante. Não é só cabelo, é autoestima e liberdade!



Estatísticas

- Alcance total - 28.033 seguidores

- Facebook - 15.620 likes

- Instagram - 3.584 seguidores

- Twitter - 428 seguidores

(ESSES DADOS SÃO ATAULIZADOS DIARIAMENTE. Retirado em 16/11 em 
http://kuak.com/sabrinahgiampa)



Estatísticas



Perfil do Público Alvo (dados dos últimos 45 dias)

- Sexo: 88,3% correspondem ao público feminino



Perfil do Público Alvo (dados dos últimos 45 dias)

- Idade: 47% possuem idade entre 25 e 34 anos, seguido de 18% entre 35 e 44 
anos, 17% entre 18 e 24 anos, 5% entre 45 e 54 anos



Formatos publicitários disponíveis
Para o primeiro box de anúncios: tamanho 300 X 250 - R$ 314,00 ou tamanho 
600 X 250 - R$ 471,00

Para o segundo box de anúncios: tamanho 300 X 250 - R$ 286,00

Para o terceiro box de anúncios: tamanho 300 X 250 - R$ 278,00 ou tamanho 600 
X 250 - R$ 413,00 ou 900 X 250 - R$ 494,00

Para o quarto box de anúncios:tamanho 300 X 250 - R$ 260,00 ou tamanho 600 
X 250 - R$ 386,00 ou 900 X 250 - R$ 458,00

Em caso de planos trimestrais, o anunciante terá desconto de 35% sobre o valor 
total do anúncio escolhido.



Produtos
A Cachos e Fatos já teve algumas parcerias importantes, contatos e produtos que possuem 
o estilo da marca e tornam ainda mais fácil tratar dos cabelos naturais, tais produtos como:



Tress Cabelos



Multi Vegetal



Contato
Contato comercial : Wanderson Cunha

wandersoncunha76@gmail.com

contato para whats app (11) 9-6272-0093


