
Clara  
Fagundes



de Sergipe
para o mundo!

• Sergipana em SP, apaixonada por  
conteúdo, comportamento e 
gente.

• Criadora de conteúdo, 
pesquisadora e  futuróloga.

• Graduada e pós-graduada na USP 
em  comunicação, com habilitação 
em  FuturesStudies pelo IED.



A realidade da minha família mudou  
completamente por conta do 
acesso à  universidade pública.

Todas as oportunidades que já tive vieram 
por  meio da educação. A minha, a da 
minha mãe  e a prioridade que minha vó 
sempre deu à  educação das filhas, apesar 
de todas as  dificuldades.

Hoje, sou graduada e pós-graduada na 
USP.  Durante toda essa trajetória, fiz 
questão de  compartilhar o que eu 
aprendia, com  voluntariado, aulas 
gratuitas... Até que entendi  que o meu 
propósito de vida tinha tudo a ver  como 
meu propósito na internet.

Clara Fagundes



EDUCAR
MULHERES  
PARA AMPLIAR  
ACESSOS



THIS IS DeClara

análise pop
Quadro semanal de conteúdo para análise de assuntos  
relacionados à mídia, internet e entretenimento..

futuros DeClara
Futuros possíveis: quadro quinzenal explicando  
tendências, embasadas com pesquisa e dados, mas com  
leveza e didática acessível a todas.

explicando
Quadro semanal de conteúdo educativo sobre  
feminismo, beleza, moda e/ou indústria do  
entretenimento, com embasamento histórico, teórico e  
em pesquisa.

boletim declara
O noticiário mais feliz do mundo. É um boletim semanal,  
liberado sempre no início da semana.

nordestinidades
Quadro quinzenal para debater e explicar questões da  
Nordestinidade: gírias, músicas, arte, culinária, entre
outros

clube do filme
Lançado em fevereiro de 2020, o Clube do Filme DeClara
conta com um tema e dois filmes indicados
mensalmente



curadoria declara
Curadorias temáticas. Ao lado, 40 criadoras de conteúdo  
que você deveria conhecer na quarentena. Categorias:  
Nordeste, Micro, Educação, Inspiração e Originalidade.

wishlist declara
Wishlist quinzenal nos stories. Categorias: Moda,  
Gastronomia, Decoração, Tecnologia, Lugar e 
Beleza.

enquete do dia

Uma enquete diária, nos stories, sobre os assuntos da  
linha editorial DeClara.

THIS IS DeClara



Números de Clara em Setembro/2022

Alcance
144k seguidores

+ 488k feed
+ 793k stories

          Taxa de 
      engajamento

        12,52% feed
        8,4% stories

Impressões

+560k feed

+802k stories

Salvamentos

+7.300k



Quem são as  
Bruxas deClara?

IDADE

FEMININO

GÊNERO

MASCULINO INTERESSES

18-24

25-34

94% 6%



AMPLIANDO  
ACESSOS

JUNTO COM:



@clarafagundes  

Yt.com/TvDeClara  

blogdeclara.com

Mande um 
alô
ola@agenciafluida.com.br
bia.guedes@agenciafluida.com.br

1197024 – 1683 |Bia Guedes
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Obrigada!

mailto:oi@agenciafluida.com.br
mailto:bia.guedes@agenciafluida.com.br


Clara  
Fagundes


