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BEM VINDO À COMUNIDADE

PAI TEM QUE FAZER DE TUDO!
Olá! 
Eu sou o Bruno Santiago, publicitário, 
apaixonado pela esposa, Tereza, e 
enlouquecido pela oportunidade de ser pai 
do Samuel. Com este sentimento inexplicável, 
decidi criar uma rede formada por PAIS.

PAIS casados e que moram com os filhos, 
separados e estão longe ou viajantes. A ideia 
é compartilhar experiências relevantes 
para todos, sobre esta responsabilidade de 
criar os filhos.

O objetivo é romper com os nossos medos e 
com a cultura de que o PAI é só para jogar 
bola, fazer bagunça, pagar as contas do mês, 
comprar as melhores bonecas/carrinhos e 
colocá-los nas melhores escolas. 



2015

2016

2017

SOMOS JOVENS!
A comunidade Pai tem que fazer 
de tudo começou em 2015.

55 MIL FÃS!
Em menos de 1 ano!

Hoje com 2 anos de 
vida já alcançamos:

+ DE

3 MIL 
FÃS NO INSTAGRAM

+ DE

116 MIL 
FÃS NO FACEBOOK

NOSSA LINHA DO TEMPO



FACEBOOK:

93%
MULHERES
De 18 a 34 anos

+1,5 MIL+500 MIL
Visualizações 
diárias em 
média na 
página.

UM POUQUINHO SOBRE O NOSSO PÚBLICO

FÃS EM TODO O PAÍS!
Com grande destaque para:

PERFIL DO PÚBLICO:

BH

RIO

CURITIBA

SP

PORTO ALEGRE

BRASÍLIA

MANAUS

BELÉM
FORTALEZA

Pessoas 
alcançadas 
com altíssimo 
engajamento!



NOSSOS FÃS SÃO MUITO ENGAJADOS!

Nossa comunidade é ativa! Os fãs compartilham, comentam, expressam 
suas opiniões, sentem e se engajam com os temas e conteúdos.



UM PROÓSITO QUE RESSOA!



É TAMBÉM CAUSAR IMPACTOS POSITIVOS!

A gigante Leroy Merlin 
alterou as suas placas de 
“Espaço Materno” para 
“Espaço Família”, incluindo 
também os papais.

A conscientização e a 
sensibilização da equipe 
da Leroy Merlin se deram 
pela influência da 
comunidade Pai tem que 
fazer de tudo.

Uma mudança que 
beneficia muitos papais e 
mamães!

Veja o artigo completo 
aqui.

http://paitemquefazerdetudo.com/recordar-e-viver-caso-leroy-merlin-2/


O NOVO SITE DA COMUNIDADE

PAI TEM QUE FAZER DE TUDO!

Em Fevereiro de 2017 foi lançada a nova versão do site Pai tem que fazer de tudo!
O novo site reúne todos os artigos, vídeos e podcasts da comunidade, engajando 
todos os públicos das redes sociais para visita-lo. 
São diversas seções: Dia-a-dia, Hora do Rango, Entrevistas, Notícias e muito mais!



ONDE IR COM O MEU FILHO?

Um dos grandes 
diferenciais do novo site é 
a seção: “Onde ir com o 
meu filho?”

Uma relação de locais 
bacanas em um mapa em 
constante construção 
para ajudar os papais, a 
encontrar lugares 
públicos para nos receber.

Uma referência segura  
aos papais que buscam 
uma referência bem 
direcionada para ir com 
os seus filhos e filhas!



UM LUGAR PARA TODOS OS PAIS

Mais um grande destaque 
é a seção “Momento Pai 
tem que fazer de tudo”, 
a parte mais emocionante 
da nossa comunidade!

Os papais podem enviar 
fotos com os seus filhos 
para aparecerem na 
página.

Um lugar onde a 
comunidade pode 
interagir e se engajar 
nesse universo tão bonito 
da paternidade!



Associe a sua marca a uma comunidade que 
tem um propósito engajador! 
Anuncie no site Pai tem que fazer de tudo!

Oportunidades de mídia

ANUNCIE NA PÁGINA!

728px x 90px

300px 
x 

600px

728px x 90px
BANNER PRINCIPAL

728 x 90 px

DEMAIS BANNERS
728 x 90 px

LATERAL EXPANDIDO
300 x 600 px

LATERAL PADRÃO
336 x 280 px

FORMATOS DE ANÚNCIO



O QUE DIZEM POR AÍ DA COMUNIDADE?



OBRIGADO!

BRUNO MENEZES SANTIAGO
(31) 99741-6552
paitemquefazerdetudo@gmail.com

http://www.paitemquefazerdetudo.com.br/
https://www.facebook.com/paitemquefazerdetudo/
https://www.instagram.com/paitemquefazerdetudo/
https://www.youtube.com/channel/UCGWARb41_O78yLxT5W4D9zA

