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1.Quem é Kika  

Gama Lobo? 

Jornalista e executiva de comunicação, 

Kika Gama Lobo criou o #Atitude50 em 

seus posts pessoais no Facebook e, desde 

o começo, criou polêmica e simpatizantes 

 

Colunista de Claudia Online 

 

Colunista Heloísa Tolipan 

 

Mais de 2 mil pessoas assistiram aos 

seus talk shows 

 

12 mil seguidores no Instagram 

 

Por meio da Mural, Agência de 

Comunicação e Conexões, ela lançou o 

projeto para mulheres na faixa dos 50 

anos de idade: #Atitude50 



2.O que é 

#Atitude50 

Falar para a mulher madura sobre 

questões relacionadas a esta faixa etária é 

a proposta do projeto #Atitude50, que 

conta com perfis nas mídias sociais e com 

ações presenciais (talk shows) 

 

A mulher madura é protagonista de sua 

própria história  

e vive em plenitude 

 

Hoje a qualidade de vida é muito maior: 

exercícios, tratamentos estéticos, medicina 

preventiva, o que dá uma consciência 

ampliada da vida 

 

Um canal no Youtube dá suporte a 

palestras e bate-papos 



3.Alcance do #Atitude50 

3.1 PERFIL DE AUDIÊNCIA 

Interesse em cidadania, 

direitos da mulher, bem-

estar, beleza, moda, 

família, sexo, 

envelhecimento, 

finanças, cultura 

www.atitude50.com 

facebook.com/50atitude50 

instagram.com/atitude50 

youtube.com/atitude50 
2.500 

Média 

Views mensais 



3.2 PERFIL DE AUDIÊNCIA 

+ de 26 mil seguidores  
de #Atitude50 e das páginas pessoais de Kika Gama Lobo 

Mulher madura, acima de 35 anos 

Ensino médio a pós-graduado 



4.Parceiros do #Atitude50 



5.Seja a marca preferida  

da mulher de #Atitude50 

• Talk shows sobre a maturidade 

 

• Palestras motivacionais para plateia 

feminina 

 

• Posts patrocinados nas redes sociais 

 

• Banners no site  

 

• Patrocínio do canal no Youtube 

 

• Dicas de Kika no site e redes sociais 

 

E muitas outras possibilidades são bem-

vindas! 
 



6.Invista na mulher de #Atitude50 

Talk show com Kika Gama Lobo 
Duração: 1h 

Palestra motivacional 
Duração: 1h 

Post patrocinado 
Facebook e Instagram 

Banner site 
Top:  Mensal 

Banner site 
Bottom:  Mensal 

Merchandising 

Dica #Atitude50 nas redes 



Mural Comunicação & Conexões 

Luciana Neiva – Diretora 

luneiva.mural@gmail.com  

(21) 99727-4619 

 

Vera Bizinover – Parcerias comerciais 

verabizi@gmail.com 

(21) 98383-0343 

 

Christina Galdeano Dias Carneiro– Produtora executiva 

cgaldeanodiascarneiro@gmail.com 

(21) 98766-2364 

  


