


Sobre
Joana Giudice Azevedo, gaúcha de Porto 
Alegre, é uma empreendedora por natureza e 
uma apaixonada pelo mundo equestre. Dessa 
forma, divide sua vida entre sua família, seus 
negócios e os cavalos. 
 
Formada em Administração com ênfase 
em Marketing pela ESPM-POA e com MBA 
em Finanças Empresariais pela FGV, Joana 
acumula experiência e expertise na gestão de 
negócios. Por conta disso, hoje, através das 
duas empresas que é sócia (Woody e A27 
Agência), ela auxilia marcas e empresas, 
principalmente as da indústria equestre, a se 
comunicarem com seu público alvo e a se 
desenvolverem como negócio. 



Joana possui sua vida atrelada ao mundo equestre desde 
pequena, assim como toda a sua família, que cresceu 
neste meio. Começou a competir quando ainda tinha 5 
anos de idade, na modalidade de Três Tambores. A partir 
de então, passou grande parte de sua vida dentro das 
pistas. Atualmente é uma das maiores competidores do 
país na modalide de Rédeas (4° lugar no Ranking Nacional 
Geral de Amador e 1° lugar no Ranking Nacional entre as 
Amazonas), tendo conquistado importantes títulos, como 
Campeã Potro do Futuro ANCR 2018 AM N4. 

Além disso, Joana tem uma vasta vivência e experiência 
com o mercado nos EUA. Foi lá que a competidora 
conquistou importantes feitos na modalidade de Working 
Cow Horse, como ter ficado 3x entre as dez melhores e 
o 4° lugar no Mundial AQYHA (Cow Horse), entre outros 
títulos importantes. Aqui no Brasil, também pratica o 
esporte de Paleteada, já tendo conquistado o 1° lugar no 
Campeonato Nacional de Paleteada Força B (ABCCC).



Joana possui um perfil único e uma presença 
encantadora nas mídias sociais. Seja como 
esposa, mãe, empreendedora e competidora, 
ela compartilha sua rotina, suas reflexões, seu 
estilo de vida, suas conquistas e seus momentos 
de maternidade. Dividindo sua vida entre o 
campo e a cidade, ela consegue se comunicar 
com todos os públicos, sempre com muita 
transparência e autenticidade.



Cavalos

Negócios

Assuntos



Família

Moda

Eventos



Audiência (em uma semana - 04 a 10 de Abril)

Impressões
Número total de vezes que
todas as publicações foram
vistas em uma semana

Alcance

Interações
Total de interações nas
publicações desta semana.

Visitas ao perfil
Visitas ao perfil na última semana.

Seguidores
Seguidores em Abril de 2020.

81.170

8.049

1.122

1.200

15.000

Número de contas únicas
que viram qualquer uma
das publicações.



Perfil de público

Regiões de 
maior interesse
• Porto Alegre/RS

• Bagé/RS

• Curtiba/PR

• Uruguaiana/RS

• Santa Maria/RS

Média de Idade
• De 25 a 34 anos (37%)

• De 18 a 24 anos (34%)

• De 35 a 44 anos (15%)

• De 13 a 17 anos (6%)

• De 45 a 64 anos (5%)

• Acima de 65 anos (1%)

Gênero
Mulheres 
52%

Homens
48%





Stories
(recentes)

Entre 1.300 e
2.100 views



Posts

Média de 985 curtidas e 
27 comentários por post.

Entre 6.000 e 12.000 contas 
alcançadas com cada post.  



Clipping



Por que investir
na Joana?
• Conhecimento e vivência em dois mundos da 

indústria equestre: Gaúcho e Western. 

• Conhecimento técnico em marketing, o que faz com 

que consiga trabalhar o posicionamento das marcas 

e as diferenciações dos produtos.

• É uma referência no setor equestre e uma inspiração 

para outras mulheres, como mãe, empreendedora, 

atleta e esposa.

• Como sócia de uma agência (A27 Agência), possui 

conhecimento em mídias sociais, além de ter à sua 

disposição uma equipe especializada no assunto. 



Investimento

Stories
01 stories.

Foto espontânea.

R$250,00
No caso de produto, o 

mesmo deve ser enviado 
para a Joana.

Feed + Stories
01 post no feed + 01 stories.

Fotos espontâneas.

R$520,00
No caso de produto, o 

mesmo deve ser enviado 
para a Joana.



Pacote Mensal

Investimento

04 posts no feed + 04 stories por mês.

Fotos espontâneas.

R$850,00
por mês

Contrato mínimo de 06 meses.



Fotos
Equipe própria

Até 10 looks.

R$890,00

Equipe contratada 
pela marca

01 diária
(4h de fotos).

R$2.000,00
+ despesas de locomoção, 
alimentação e hospedagem 

(se necessária).

As fotos são feitas nos cenários (locais) 
que a Joana tem à sua disposição e 
com a sua própria equipe (fotógrafo 

profissional). O cliente não acompanha 
a sessão, apenas envia as peças.

Fotos disponibilizadas em alta 
qualidade em até 10 dias após o 

recebimento das peças.

Investimento



Presenças e Palestras
Para presença em eventos de marcas 
e para palestras, entrar em contato 

para consultar valores. 

Investimento




