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CACHOS & FATOS: MISSÃO

Ajudar homens e mulheres no resgate 
da verdadeira identidade, através da 
redescoberta dos fios naturais. Assumir 
os cabelos crespos é mais que um ato 
político, é reconhecer suas origens e 
poder ser você mesmo, e isso é a melhor 
coisa que existe!



CACHOS & FATOS É MAIS 
QUE UM BLOG DE BELEZA

O preconceito contra o cabelo crespo 
no Brasil está diretamente ligado ao 
preconceito étnico-racial, e por isto, 
o blog faz um trabalho de conscientização 
através de matérias, entrevistas, dicas de 
beleza, cobertura de eventos, relatos de 
leitores e fotos das transformações feitas 
na Garagem dos Cachos.



ANTES DEPOIS

A Garagem dos Cachos alimenta 
o Cachos & Fatos com suas 
transformações, que incentivam a 
busca pela autoaceitação. “Como 
cabeleireira, minha missão é 
o resgate do cabelo natural e 
a 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.”



PERFIL 
LEITORES

IDADE

46%
MULHERES 54%

HOMENS

27,5%
18 a 24

33,5%
25 a 35

15,5%
36 a 44

12,5%
45 a 54

11%
+55



A C E S S O S
DO BLOG

18 mil
LEITORES ÚNICOS

80 mil
VISUALIZAÇÕES

DIÁRIAS

+4 mil
CURTIDAS
NA FANPAGE

25 mil
VISUALIZAÇÕES
EM POSTS DO
FACEBOOK



A C E S S O S
DO BLOG

RJ
15%

MG
11%

BA
7%

DF
4%

SP
42%ESTADOS OUTROS: 21% 



TARGET O maior público da internet 
entre homens e mulheres está 

na faixa de 25 a 35 anos.

 Pessoas  com idade 
de 25 a 35 anos 

representam 1/4 dos 
internautas negros e 

pardos do país.
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SP 19,6% 26,8%17,1% 15,8% 12,5% 8,2%

Pessoas que acessaram internet nos últimos 3 meses – Brasil / Ibge - Pesquisa Nacional de Amostra por domicílios (PNAD) – 2012 / 362451 casos

O maior público 
internauta dentro dos 
UFs de São Paulo, Rio e 
Minas está nessa faixa 
de idade. Estes Estados 
juntos concentram 
cerca de 48% do total 
dos internautas do país 
entre 25 e 35 anos.

Internautas brasileiros 
por faixa de idade



NOSSOS DIFERENCIAIS

 Além de jornalista, a autora é também cabeleireira

 As pessoas estão cansadas da escova ‘possessiva’: 
Ninguém quer ser mais um no meio da multidão

A questão da saúde também tem falado mais alto: 
É preciso pagar um preço tão caro para seguir um 
padrão preestabelecido?

Comportamento e opinião de mãos dadas com a beleza

Rede colaborativa, onde é possível trocar experiências

Resgate da autoestima e identidade através 
da Garagem dos Cachos

Homens também cuidam dos cachos, para que excluí-los?



NA MÍDIA

Com pouco mais de dois anos de existência, o Cachos & Fatos 
já conseguiu destaque em vários veículos midiáticos, como no 
portal MSN, Revista Imprensa e Rádio BandNewsFM. Sabrinah 
Giampá também foi painelista convidada da jornalista Ana 
Paula Padrão, para o seu IV Fórum Momento Mulher, onde falou 
para uma platéia de 800 pessoas, sobre a relação do cabelo 
com a autoestima, e o impacto desta no dia a dia da mulher.



BANNERS

Destaque Home
(Post Patrocinado)
320x290
pixels

A mensagem publicitária será 
vinculada como parte do conteúdo 
editorial do Cachos & Fatos e a 
sua linguagem será adaptada ao 
seu estilo. O post será replicado 
nas redes sociais do blog. Todo 
o conteúdo patrocinado será 
claramente identificado para os 
leitores.



BANNERS

Médio
274x122
pixels

Grande
274x403
pixels



Para mais informações sobre como anunciar, 
entre em contato: cachosefatosoficial@gmail.com 

(Assunto: Anúncios)

www.cachosefatos.com.br


