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“Uma história linda, um pai incrível!”
FÁTIMA BERNARDES, REDE GLOBO

“Aplaudiria até amanhã!”
ANA LIMA, ANA LIMA COMUNICAÇÃO

“Blog muito bacana!”
BRUNO BARROS, TV BRASIL

“Um diferencial e tanto na paternidade.”
VANESSA MARTINI, REVISTA DONNA

“Pai Mala traz conteúdo relevante de paternidade”
ALI KLEMT, RDCTV



SOBRE O BLOG
Muito prazer, eu sou o Beto Bigatti, pai do Gianluca (13) e do Stefano (6).

Sou publicitário, autor e idealizador do Blog Pai Mala. Entusiasta da

paternidade ativa e afetiva e das questões relativas à inclusão.

Acredito que a paternidade e o olhar para a diferença mudam o mundo.

O blog (www.paimala.com.br) foi a forma que encontrei para motivar outros

pais em relação à oportunidade única que é a paternidade na vida de um homem.

Acredito que ser pai é uma experiência transformadora e, evidentemente, ainda

estamos muito longe de um cenário de igualdade entre pais e mães.

Essa é a função do Blog Pai Mala: divulgar a paternidade ativa e afetiva por meio das 

minhas experiências pessoais. 

Além de ser parceiro da Revista Pais&Filhos, atualmente tenho me dedicado a palestras 

e talks para levar as ideias do blog cada vez mais próximo do público. 
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JÁ PUBLICAMOS
Alguns sites e Revistas já publicaram textos originais do Pai Mala. 



JÁ FOI NOTÍCIA
O Pai Mala já virou notícia também!



ESTATÍSTICAS SITE
O Blog está hospedado no domínio próprio www.paimala.com.br
Ali são publicados todos os textos e vídeos do Blog.

Em breve será lançada uma coluna com entrevistas.

DADOS ACESSO/MÊS

950
Sessões

61,5% CELULAR

1495
Visualizações

da página

2’45”
Duração média

da sessão

70% novos visitantes
30% retorno de visitantes

36,9% DESKTOP 1,7% TABLET
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PAI MALA NO SOCIAL BLADE

Taxa de engajamento 3.68%

Média de likes por post: 406

Média de comentários por post: 50

INSTAGRAM



PAI MALA COMPARTILHADO
Os textos do Blog Pai Mala tem uma média de 145 compartilhamentos.

Porém, já tivemos casos como o do texto “O Peste do espaço kids”, que até 
o momento já contabiliza mais de 4,5 mil compartilhamentos.

Outro, como é o caso do texto “Sobre fingimento e inclusão”, superou a 
marca de 600 compartilhamentos.

A média de alcance da página no Facebook do Blog Pai Mala é de 30 mil 
pessoas, mas já obteve picos de 400 mil pessoas alcançadas.



SEGUIDORES
ACOMPANHE EM TEMPO REAL:
https://kuak.com/pai_mala

INSTAGRAM

15.4K seguidores

PORTO ALEGRE

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

BELO HORIZONTE

BRASÍLIA

14%

10%

8%

4%

2%

21 A 35

25 a 34

45 a 54

45%

31%

6%

55 a 64 2%

14%
18 a 24

21 A 35
1%

13 a 17

35 a 44

68% 32%

@pai_mala



ESTATÍSTICAS INSTAGRAM

*fonte: https://kuak.com/pai_mala



21 A 35

25 a 34

45 a 54

16%

26%

16%

55 a 64 10%

4%
18 a 24

21 A 35
0,7%

13 a 17

35 a 44

PORTO ALEGRE

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

FLORIANÓPOLIS

CURITIBA

33%

13%

10%

6%

2%

BELO HORIZONTE 2%

75% 25%

SEGUIDORES
ACOMPANHE EM TEMPO REAL:
https://kuak.com/pai_mala

FACEBOOK

4.2Kseguidores

/blogpaimala



ESTATÍSTICAS FACEBOOK

*fonte: https://kuak.com/pai_mala



TALK PAI MALA:
paternidade & inclusão 
Acredito que a minha experiência como pai pode contribuir para
uma nova geração de homens dispostos a assumir a paternidade
de uma forma integral.

Já minha vivência como uma pessoa com deficiência complementa minha 
paternidade e é a partir dessa ótica que conduzo meus talks. 

Não existe separação entre minha paternidade e os preconceitos que já vivi
numa sociedade que até há pouco tempo não sabia nem o que era inclusão.

Chegou o momento de ajudar outras pessoas a superarem suas limitações.
Tendo ou não uma deficiência.



Pai Mala no 6º Seminário
Internacional Pais&Filhos
A parceria do Blog Pai Mala com a Revista Pais&Filhos proporcionou o convite 
para seu autor e idealizador, Beto Bigatti, participar da Mesa Redonda do 6ª Seminário
Internacional da publicação.

Realizado em São Paulo, o tradicional e concorrido evento contou com aproximadamente
400 participantes presenciais, além dos que assistiram
à transmissão ao vivo pelas redes sociais da Pais&Filhos.

Ao lado de escitoras, educadoras e mulheres de destaque no cenário da
maternidade, o Pai Mala foi chamado para representar a paternidade no
debate. Que honra! 



Publicidade e Contato
Em 3 anos de atividade do Blog, alcançamos respeito, reconhecimento e excelente reputação.

Com índice de engajamento acima da média de diversos blogs paternos, o Pai Mala está aberto
a parcerias comerciais que atendam alguns critérios.

É fundamental que a família Mala acredite na empresa parceira. Que tenha utilizado o produto/serviço e
tenha aprovado seu uso e a experiência envolvida.

O conteúdo publicitário pode ser contemplado no site em forma de texto, publipost, publieditorial em
quaisquer das redes sociais ou todas ao mesmo tempo. Os valores e formatos da peça patrocinada são 
negociáveis.

CONTATO:
Beto Bigatti
Av. Independência, 720/103
90035-072
Porto Alegre/RS
(51) 99840-1702
contato@paimala.com.br



JÁ ANUNCIARAM COM A GENTE
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