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@ThatuNunes
Mãe de adolescente, empresária, moradora do ABC Paulista, 41 anos
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Thatu Nunes
A proposta do canal:
A minha principal audiência é de mães empreendedoras, donas
do poder de consumo familiar, em busca de soluções para os
negócios, para a relação com os filhos e para a vida. Falo de
maternidade, adolescência, comunicação, negócios e agora
criei uma nova série chamada "Marketing x Maternidade: o que
tem a ver?" onde relaciono técnicas de comunicação e
marketing com a forma de lidar com os filhos, ajudando essas
mães a colocarem as dicas de marketing em prática e, ao
mesmo tempo, melhorarem a relação com os filhos. Marcas que
querem se conectar com mães empreendedoras, eu sou o
canal para uma construção de relacionamento sólido.
Temas abordados:
Maternidade; Negócios e empreendedorismo; Diversidade e
Empoderamento; Ativismo; Comunicação;

Quem faz?
Thatiana Nunes, 41 anos, mãe da Gigi (16), viúva aos 29,
casada novamente com o podcaster Lucas Dressler
(Questcast), trabalho com marketing focado em micro e
pequenas empresárias. Um dos meus principais diferenciais segundo meus seguidores - e a minha forma de interagir, criando
elos com eles. Também me considero uma mulher muito
ponderada e, claro, com uma história muito forte, afinal minha
viuvez foi durante um assalto, quando o meu marido morreu ao
me salvar. Também procuro construir conteúdos úteis mesclados
com conteúdos emocionais, que tragam reflexões sobre
maternidade, sobre como encarar a vida e as situações, sobre
negócios. Tudo isso com um toque de humor de tia, que é pra
não virar um perfil institucional de marca legalzona, apenas.
Gosto de dar dicas de consumo responsável, de
comportamento, de marcas e produtos que fazem sentido e de
manter minha credibilidade construindo uma relação honesta
com a audiência.

Comunicação Visual e Linguagem
Zelo com as legendas
Procuro usar recursos emocionais nas
copy, a fim de criar identificação e,
ainda, causar algum tipo de imersão,
mas em outras também procuro ser
mais pragmática e direta,
dependendo da ocasião
Em busca da imagem perfeita
Em geral, uso os cômodos de casa
para as fotos. Uso alguma edição
feita via celular, uso o Lightroom
para tratar as fotos e o Snapseed
pra colocar bordas
Atenção aos comentários
Falo de forma honesta e clara,
envolvendo as marcas quando são
dicas, a fim de criar uma relação e
gerar um contato direto

A primeira compra do mês a gente nunca esquece.
Gigi trabalha desde os 14 anos (se for contar iniciativas empreendedoras, desde os 8), mas sempre pode
gastar seu dinheiro com coisas pra si, sem se preocupar com a situação da casa, mesmo nos momentos
mais complicados.
Acontece que após um mês da crise, a nossa situação aqui ficou bem complicada como nunca antes,
então ela perguntou se esse mês poderia ficar responsável por alguma coisa da casa, a fim de ajudar.
Apesar de Dressler e eu acharmos que já é de muito bom tamanho ela cobrir as despesas dela com
passeios, roupas e coisinhas pessoais dela, aceitamos e lá foi ela bancar as compras do mês.
Confesso que a ajuda veio é ótima hora e que esse sentimento dela de se sentir realmente adulta,
pagando uns boletos, contribuindo de fato, é algo gratificante e empoderador, então sou muito grata,
não apenas pela ajuda, mas pela consciência dela diante da situação.
E eu não poderia deixar de vir aqui contar, afinal é muito orgulho materno e muita gratidão em ver que,
numa hora tão complicada, ela se fez consciente.
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Análise do Instagram @ThatuNunes
19 Posts

68 Posts

1.953 curtidas
203 comentários

40 replies

32 salvos

987 toques para voltar

20.984 impressões

.20.164 ímpressões

18.724 alcance

16.287 alcance

8,93% taxa de engajamento

4,41% taxa de engajamento

Dádos colhidos em 30/05/2020

Público do Instagram @ThatuNunes

Blog maedeadolescente.blog.br

Dados do Blog maedeadolescente.blog.br

6.000 usuários

18-24

31,48%

São Paulo

33,19%

14.000 impressões

25-34

36,81%

Minas Gerais

9,88%

27,5% homens

35-44

17,17%

Rio de Janeiro

8,74%

72,5% mulheres

45-54

7,50%

Paraná

6,63%

Dádos colhidos em 30/05/2020

Pinterest /ThatuNunes

Dados do Pinterest @ThatuNunes

43.500 usuários

18-24

53,5%

Brasil

83,9%

56.700 impressões

25-34

23,5%

Portugal

2,2%

8,5% homens

35-44

13%

México

1,7%

88,6% mulheres

45-54

6,8%

EUA

1,3%

Dádos colhidos em 30/05/2020

Facebook /MaedeAdolescenteBlog

Dados do Facebook @MaedeAdolescenteblog

7.877 fás

18-24

44,2%

Brasil

79,9%

21.000 impressões

25-34

21,3%

Portugal

3,5%

13,7% homens

35-44

14,8%

México

2,7%

86,6% mulheres

45-54

6,8%

EUA

1,1%

Dádos colhidos em 30/05/2020

Alguns anunciantes

Vamos fechar uma parceria?

Estou aberta a parcerias de valor,
incluindo permutas justas

comercial@thatununes.com.br
(11) 99700-3214

