
 

 

APRESENTAÇÃO 

Criado em Junho de 2008 por Eduardo Mendes , o Testosterona é um blog de humor, com 

foco no público masculino, embora também seja bem visitado pelo público feminino, que 

procura curiosidades e peculiaridades do comportamento dos homens.  

Fazendo uso de muita ironia e sarcasmo, o blog aborda com bom humor o relacionamento 

homens x mulheres, além de temas relacionados ao público masculino: como cerveja, 

esportes, games, e obviamente mulheres.  

O blog também está presente nas principais mídias sociais como Twitter, Facebook, Youtube 

e Orkut. À partir de setembro de 2010 o blog passou a fazer parte da rede de blogs do 

Portal MTV/UOL. 

 

ESTATÍSTICAS DE ACESSO – AGOSTO DE 2010 

 

 

2,642,733 visitas únicas/mês (85.249/dia) 

5,660,312 pageviews/mês (188.000/dia) 

Tempo médio de permanência no site: 00:03:45 

 

 



OUTROS NÚMEROS DO BLOG 

2.125 posts publicados 

46.020 comentários recebidos 

10.500 assinantes de feed 

30.100 seguidores no Twitter -> @edutestosterona 

10.000 seguidores no Twitter -> @girlacid 

2.240 fãs no Facebook 

4.359 pessoas na comunidade no Orkut 

1.892.000 visualizações do material no nosso canal Youtube 

692.000 visualizações no canal Youtube Acid Girl 

 

 

BANNERS E FORMATOS DE PUBLICIDADE: 

 

 



Top Banner  

Banner Lateral  

Post Patrocinado  

Link nos Links da semana  

Link no Twitter:  

 

*Para saber os valores entre em contato  

 

QUEM JÁ ANUNCIOU: 

VISA – ver anúncio 

ADIDAS – ver anúncio 

PRESTOBARBA – ver anúncio 

GILLETE – ver anúncio 

JOHNNIE WALKER – ver anúncio 

PANINI – ver anúncio 

CAMISETARIA – ver anúncio 

CAMISETAS 28 – ver anúncio 

PLAYARTE – ver anúncio 

CLUBE DO POKER ver anúncio 

MUKIRANA – ver anúncio 

BURN – ver anúncio 

LEILÃO BIRUTA – ver anúncio 

HIP HIP UHA – ver anúncio 

BOM DE CLICK – ver anúncio 

PERSONAL PAQUERA – ver anúncio 

HUMOR CHIQUE – ver anúncio 

NÍVEA – ver anúncio 

QUALIBEST - ver anúncio 

TESTOSTERONA NA MÍDIA: 

Reportagem no portal UOL sobre Copa do Mundo e Mulheres 

Reportagem no portal EXAME sobre o post #kakabadboy 

CONTATO : 

Email: eduardo@testosterona.blog.br 

Twitter: @edutestosterona 

www.testosterona.blog.br 
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