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O                              É UM PORTAL VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO ALIMENTAR DAS 

CRIANÇAS E O BEM-ESTAR DE TODA A FAMÍLIA. RECEITAS, NOTÍCIAS E DICAS PARA 

TORNAR ESTE PROCESSO MAIS SIMPLES E DIVERTIDO! 



SITE 
 

 + de 10.000 
pageviews Mensais 
 

 + de 4.500 Visitas 
Únicas Mensais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google Analytics 2015. 



FANPAGE  
 

 51.598 Mil fãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook Fevereiro 2016. 



INSTAGRAM 
 

 + de 2 Mil seguidores; 

 + de 130 publicações; 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte:  Instagram Fevereiro 2016. 



OBESIDADE INFANTIL 

No Brasil mais de 50% da população está acima do peso. E entre as 
crianças a estimativa é que esta porcentagem esteja em torno de 15%. 
Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar feita pelo IBGE, apontam que 
uma em cada três crianças com idades entre 5 e 9 anos está acima do 
peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo 
Ministério da Saúde. 
 
Segundo a OMS, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde 
pública no mundo. A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de 
adultos estejam com sobrepeso, e mais de 700 milhões de obesos. Já o 
número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo pode 
chegar a 75 milhões, caso nada seja feito. 
 
A obesidade é um fator de risco para doenças crônicas, como 
hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. E no Brasil 
estas doenças respondem por 72% dos óbitos no país. 

Fonte: http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade 



NÓS QUEREMOS MUDAR ISSO! 

A BBC Brasil fez uma reportagem sobre uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde onde 
chegou-se a conclusão que o "Brasil pode se tornar o país mais obeso do mundo em 15 anos". 
Mas nós queremos e podemos mudar isso!!! 
 
Muitos hábitos nocivos a saúde foram adquiridos na primeira infância, introduzidos e até 
estimulados pelos próprios pais. 
 
Enquanto muitos adultos se encantam com as dobrinhas dos bebês, estudos comprovam que a 
obesidade infantil deve ser previnida antes mesmo da criança completar dois anos quando o 
bebê está aprendendo quanto e o que comer. 
 
Conforme a criança vai crescendo, torna-se cada vez mais difícil mudar estes hábitos. Levando 
em consideração todos estes dados, o Pequeno Gourmet tem como ideal criar uma nova 
consciência da responsabilidade dos pais em relação à saúde dos filhos.  
 
Acreditamos que a prevenção da obesidade infantil pode ser atingida através da formação do 
paladar e da descoberta pelo prazer de se alimentar de forma saudável, começando na 
gestação, depois durante a amamentação e introdução alimentar. 



A AUTORA 
Meu nome é Camila, sou 
esposa do Marcos, mãe do 
Santiago e do Ogro. Da 
loucura de gerenciar tudo 
isso, é que nasceu a ideia do 
Pequeno Gourmet. 
Adepta de um estilo de vida 
saudável, fã de gastronomia e 
com ciúmes da minha 
cozinha, descobri na 
maternidade o prazer de 
preparar papinhas, de ver a 
carinha do filhote toda 
lambuzada e de acompanhar  
de perto um mundo sendo    
descoberto  
 

através dos sabores, das cores 
e das texturas. 
Economista de formação,  
cozinheira por devoção e  
blogueira por opção, me 
identifico com muitas 
mamães e papais que na 
complexidade do mundo 
moderno se desdobram para 
se fazer presentes, educar 
seus filhos e ainda garantir a 
saúde de toda família. E o 
Pequeno Gourmet é o reflexo 
da minha busca para 
simplificar tudo isso. 



PRÓXIMOS PLANOS 

Transformar o site do Pequeno Gourmet em um veículo de informação e inspiração para 
os pais; 
 
Aproximar crianças e bebês deste universo, através da sugestão de pratos divertidos, 
fotos,  interação das crianças com a comida, ferramentas online para exploração do tema; 
 
Lançamento da nossa marca no mercado americano (Gourmet Jr); 
 
Criação de linha de produtos digitais e físicos para estimular hábitos saudáveis; 
 
Ampliar o engajamento da marca e dos pais na luta contra a obesidade infantil. 
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