
 

 

APRESENTAÇÃO 

Criado em Junho de 2008 por Eduardo Mendes , o Testosterona é um blog sobre o universo 

masculino, embora também seja bem visitado pelo público feminino, que procura 

curiosidades e peculiaridades do comportamento dos homens.  

Abusando do 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 Testosterona passou a fazer parte da rede de 

blogs do Portal MTV/UOL. 

ESTATÍSTICAS DE ACESSO – NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010 

 

 

4.025.949  visitas únicas/mês (129.869/dia) 

10,581,103pageviews/mês (493.127/dia) 

 

Tempo médio de permanência no site: 00:02:38 

 



OUTROS NÚMEROS DO BLOG 

2.430 posts publicados 

63.500 comentários recebidos 

9.000 assinantes de feed 

51.500 seguidores no Twitter -> @edutestosterona 

23.400 seguidores no Twitter -> @girlacid 

7.290 fãs no Facebook 

5.793 pessoas na comunidade no Orkut 

2.857.000  visualizações do material no nosso canal Youtube 

2.706.300  visualizações no canal Youtube Acid Girl 

BANNERS E FORMATOS DE PUBLICIDADE: 
  

 

 

 



Top Banner  

Banner Lateral  

Publieditorial  

Link nos Links da semana  

Link no Twitter:  

Publicidade em vídeo:  

 

QUEM JÁ ANUNCIOU: 

SKOL – ver vídeo 

VISA – ver anúncio 

CITROEN – ver anúncio 

ADIDAS – ver anúncio 

PRESTOBARBA – ver anúncio 

KAISER – ver anúncio 

SKOL – ver anúncio 

GILLETE – ver anúncio 

JOHNNIE WALKER – ver anúncio 

IG – ver anúncio 

KUAT – ver anúncio 

SMIRNOFF – ver anúncio 

VOLVO – ver anúncio 

PANINI – ver anúncio 

SONY PICTURES – ver anúncio 

DEVASSA – ver anúncio 

CAMISETARIA – ver anúncio 

CAMISETAS 28 – ver anúncio 

CAMIZA10– 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 

JB – ver anúncio 

BETBOO.NET – ver anúncio 

http://www.youtube.com/watch?v=YJ-Bzs9MEXc
http://testosterona.blog.br/2010/04/07/juntos-pelo-desconto-visa/
http://testosterona.blog.br/2010/12/07/conheca-o-novo-citroen-aircross/
http://testosterona.blog.br/2010/09/04/promocao-testosterona-adidas/
http://testosterona.blog.br/2010/08/25/prestonight-week-o-testosterona-te-leva-pra-balada/
http://testosterona.blog.br/2010/10/01/concurso-miss-calendario-kaiser-2011/
http://testosterona.blog.br/2010/11/25/skol-youtube-live-concert/
http://testosterona.blog.br/2010/03/26/voce-manda-bem-no-xaveco/
http://testosterona.blog.br/2010/06/25/keep-walking-club-um-clube-pra-quem-entende-do-assunto/
http://testosterona.blog.br/2010/12/16/kuat-oh-yeah-experience/
http://testosterona.blog.br/2010/12/16/kuat-oh-yeah-experience/
http://testosterona.blog.br/2010/09/17/smirnoff-nightlife-exchange-uma-balada-extraordinaria/
http://testosterona.blog.br/2010/11/03/volto-e-testosterona-te-levam-pro-salao-do-automovel/
http://testosterona.blog.br/2010/08/20/quer-ganhar-o-album-de-figurinhas-do-brasileirao/
http://testosterona.blog.br/2010/11/23/os-outros-caras/
http://testosterona.blog.br/2010/09/18/alo-paris-hilton/
http://testosterona.blog.br/2010/05/31/torca-pro-brasil-na-copa-com-estilo/
http://testosterona.blog.br/2010/01/12/camiseta-de-macho/
http://testosterona.blog.br/2010/12/03/camiza10-camisetas-divertidas/
http://testosterona.blog.br/2010/08/26/quer-ganhar-pares-de-ingressos-de-rec%c2%b2-possuidos/
http://testosterona.blog.br/2009/09/23/testosterona-poker-night/
http://testosterona.blog.br/2010/05/20/mukirana-a-sua-chance-de-comprar-um-iphone-por-mixaria/
http://testosterona.blog.br/2010/04/28/a-delicia-da-noite-carioca/
http://testosterona.blog.br/2010/06/22/quer-se-dar-bem-na-internet/
http://testosterona.blog.br/2010/06/20/mulher-pelada-e-premios-tem-coisa-melhor/
http://testosterona.blog.br/2010/08/16/bom-de-click/
http://testosterona.blog.br/2010/08/25/como-conquistar-uma-mulher/
http://testosterona.blog.br/2010/08/24/promocao-testosterona-humor-chique/
http://testosterona.blog.br/2010/09/20/jb-start-a-party/
http://testosterona.blog.br/2010/09/28/betboo-aposte-de-brincadeira-ganhe-de-verdade/


NÍVEA – ver anúncio 

QUALIBEST - ver anúncio 

RIFFEL - ver anúncio 

 

 

TESTOSTERONA NA MÍDIA: 

Reportagem no portal UOL sobre Copa do Mundo e Mulheres 

Reportagem no portal EXAME sobre o post #kakabadboy 

Entrevista para o jornal Correio Braziliense 

 

CONTATO : 

Email: eduardo@testosterona.blog.br 

Twitter: @edutestosterona 

www.testosterona.blog.br 

http://testosterona.blog.br/2010/07/29/faca-um-video-com-seus-amigos-e-concorra-a-5-playstation-3/
http://testosterona.blog.br/2010/09/03/responda-uma-pesquisa-sobre-o-mundo-digital-e-concorra-a-uma-tv-lcd-42/
http://testosterona.blog.br/2010/11/11/ponha-o-pe-na-estrada-e-concorra-a-uma-moto/
http://estilo.uol.com.br/comportamento/ultnot/2010/05/16/em-epoca-de-copa-do-mundo-leve-as-duas-paixoes-dele-para-a-cama-mulher-e-futebol.jhtm
http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/noticias/kaka-novo-alvo-piadas-twitter-573250.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2010/11/04/interna_revista_correio,221680/muita-testosterona-na-internet.shtml
mailto:eduardo@testosterona.blog.br
http://twitter.com/Edutestosterona

