
@GravidaDicas com a Gi



Quem é a Gi?
Para apresentar o Grávida Dicas, é preciso primeiro conhecer a Gi.
Gizelle Cavalcante, mais conhecida como Gi,  hoje é mãe da Luma de 
1 ano e 3 meses e está a frente do Grávida Dicas, mas sua história 
com o GD (apelido carinhoso do @gravidadicas) começou lá trás.

Atuando no mercado de Marketing Digital, a Gi  tomou para si o nicho 
de grávida já que estava “liberada” para engravidar e achou que 
imergindo nesse mundo iria facilitar o “viver a maternidade”. Foram 
mais de 7 anos como tentante e  vários tratamentos até a tão sonhada 
gestação. 

“

”



Quem é o Grávida Dicas?
O Grávida Dicas é um perfil onde o conteúdo de qualidade é 
prioridade.

Informações da experiência da Gi - seja como tentante, gestante, ou 
como mãe - ou informações vindas de curadoria dos mais variados 
assuntos são repassadas  de maneira leve e linguagem descontraída.  
Um perfil de dicas para informar e descontrair.

“
”



Público do Grávida Dicas
Somos uma comunidade predominantemente feminina vivendo a 
experiência de tentante, gestante ou mãe. 

O maior público encontra-se na faixa etária de 25 a 45 anos.

O GD está no Brasil e no Mundo, com mulheres sedentas de informações 
para viver cada experiência desafiante de maneira mais leve.
O Grávida Dicas está presente no Instagram e no Facebook, conforme 
dados a seguir.

Além das redes sociais, o Grávida Dicas possui um lista de mais de 
3.500 emails cadastrados para conteúdos e dicas exclusivas e um 
grupo de whatsapp recentemente criado, ambos em constante 
crescimento.



O grande foco do Grávida Dicas sempre foi o engajamento da sua 
comunidade. Prezamos a interação seja nos comentários ou por 
mensagens diretas (emails, inboxes, whatsapp). A participação de 
cada uma compartilhando suas experiências e dicas é o ponto forte 
do GD, fazendo com que o crescimento seja sempre constante.

Engajamento real
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Dados
instagram

318 mil seguidores



Dados
Facebook

135.119 curtidas na página 
98% mulheres 2% homens

www.facebook.com/gravidadicas
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Prezamos a credibilidade e confiança mútua. Firmamos mais que uma 
transação comercial, firmamos uma parceria. 

Trabalhamos junto a marca/empresa para alcançar o objetivo da ação, 
seja vendas ou branding.

Que tal ser um parceiro do GD?

SER um #ParceiroDoGD



gravidadicas@gmail.com


