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Há um novo espaço no mundo de redescoberta da beleza negra. 

Mulheres encontraram o orgulho em seus atributos, como o 

cabelo cacheado e crespo, sua pele e seu corpo.

Negra e Crespa foi criado para (re)afirmar e inspirar novas mulheres a se 

reconhecer. Teve início com uma página no Instagram criado em 2014 afim 

de incentivar a beleza natural, como forma de inspiração e elevação de

autoestima.

O conteúdo se diversificou, hoje é um espaço não só de beleza e 

autoestima, mas também de moda e comportamento, que envolva 

principalmente o universo negro feminino.



DUDA BUCHMANN

Gaúcha, 26 anos, criadora de conteúdo digital, 

colunista da Revista Donna (Gaúcha ZH).

Desde a infância realizei tratamentos para

diminuir o volume do cabelo, por falta de

conhecimento e representatividade. Há seis anos, encerrei as 

químicas e resolvi assumir o cabelo natural. 

Além da escolha própria, conheci meninas na internet que 

estavam fazendo o mesmo e que ajudaram na minha decisão. 

Redescobri o meu “eu” e decide repassar para várias mulheres 

como é essa realização. Tornar-me exemplo e fazer com que elas 

mesmas sejam exemplo uma da outra. 

ACEITAÇÃO - AUTOESTIMA - RESPEITO - AFETO - EMPODERAMENTO



BELEZA

Dicas de produtos, 

como cuidar, 
penteados.

Tutoriais.

MODA

Moda acessível, 

estilo.

Dicas de look.

COMPORTAMENTO

Estilo de vida, alimentação, 

empoderamento feminino.



• INSTAGRAM: 

seguidores 60,5 mil

alcance  200 mil/semana

• BLOG:

visualizações 3 mil/mês

visitantes 2 mil/mês

• TWITTER:

seguidores 1,3 mil

impressões 200 mil/mês

• FACEBOOK:

seguidores 4,5 mil

alcance 10mil/semana

• YOUTUBE: 

inscritos 5,65 mil

visualizações 260 mil

• TIK TOK:

seguidores 34,8 mil



Público:

- seguidores 60,5 mil

- mulheres 90%

- 18 a 34 anos

- alcance 20 mil/semana

- impressões 200 mil/semana

- impressões stories 1mil

- alcance fotos 10mil

- Demográfico:

- São Paulo 9%

- Rio de Janeiro 9%

- Porto Alegre 7%



Colunista semanal na Revista Donna, desde 2017, 

revista feminina com 3ª maior tiragem do Brasil e mais

de 1 milhão de acessos mensais no site.



Head&Shoulders

Dove

C&A

Capricho Shoes

Melissa

Coca-Cola

Sallve

Gang

Zaxy

Bradesco Seguros

Zattini

Amaro

Dado Bier

Panvel Farmácias

Picadilly

Love, Beauty &Planet

Água da Pedra

Docile



Batom “Nude da Vida” 
com a marca Divas 
Bllack

T-shirt “Minhas divas são 
negras” com a marca 
Eufrida



e-mail contato@negraecrespa.com

instagram @negraecrespa

blog negraecrespa.com

youtube
Duda Buchmann – Negra e 

Crespa

facebook @negraecrespa

tik tok @negraecrespa

twitter @negraecrespa
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