
Media kit



Com mais de 30 mil seguidores, o Insta do 
Casa de Menino nasceu da vontade de apresentar o universo da 

decoração para um público cada vez mais interessado no assunto: 
o masculino.

Mais do que trazer referências, a curadoria do nosso feed busca 
refletir o estilo e o modo de vida dos meninos que estão assumindo 

o papel de decisão na escolha da decor do lar.

Referências para tornar todos os momentos em casa 
mais prazerosos é a nossa missão! 



“O público médio 
masculino está situado na 

faixa dos 30 anos, tem 
como característica a 

compra objetiva e 
racional, não motivada 

pelo impulso.

Quando se trata de móveis 
e itens de decoração, 

eles procuram por peças 
que reforçam sua 

identidade.”

Fonte: Sebrae Nacional, 
Outubro de 2016



Seja na busca por inspirações para o primeiro 
apê, ideias para transformar o apartamento que 

divide com os amigos, para dar aquele up no 
quarto da casa dos pais ou para renovar a casa 
da família, o Casa de Menino conta com cerca 
de 2k referências para todos estes (e muitos 

outros) momentos. 

Por isso, o sucesso do nosso perfil cresceu e 
conquistou também as meninas, que 

compartilham, opinam e interagem com nossas 
postagens diárias, tornando a página uma das 
mais democráticas quando o assunto é decor da 

casa.

Então, seja bem-vindo (a), 
afinal, o Casa de Menino é nosso!



Canais

@casademenino

/acasademenino

CasaDeMenino



Perfil dos seguidores*

30K SEGUIDORES

39% homens
61% mulheres

Classe AB, 25 a 34 anos, predominante

71% Brasil, sendo:  
20% São Paulo

12% Rio de Janeiro
5% Belo Horizonte

4% Fortaleza
4% Salvador

26% outras cidades 

Interesses
Casa, decoração, design, arquitetura, 

tendências, lifestyle, mobiliário, DIY, 
eletrodomésticos, gastronomia, artes, 

cultura e tecnologia

*Base pesquisada: Instagram, Novembro 16



Analytics*

*Base pesquisada: Instagram, semana 21/11/16

Impressões: 378.289 
Número total de vezes que as publicações 

foram vistas
(Máximo: 9.450 pessoas atingidas

Alcance total: 93.544
Post com maior alcance:33.174 
Post com menor alcance: 9.450

Número de contas únicas que viram uma das 
publicações

Visualização do perfil: 6.610
Número de vezes que o perfil foi 

visualizado



Formatos dos conteúdos 
para parcerias



Possibilidade de parcerias 

Cobertura de eventos e ações
Posts patrocinados
Review de produtos

Tutoriais

Orçamento individual para parcerias, de 
acordo com as especificações do projeto



Contato

Bruno Fernandes 
contato.casademenino@gmail.com

11 9 8153 4261



Obrigado!


