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SOBRE O TESTOSTERONA
Criado em junho de 2008 por Eduardo Mendes, o Testosterona é um 
blog que aborda com bom humor os assuntos que permeiam o 
universo masculino. Os temas mais recorrentes em nossos mais de 
6000 posts são: belas mulheres, comportamento, futebol, cerveja, e a 
eterna guerra entre homens x mulheres. Estabelecido como um dos 
blogs mais visitados do Brasil, o Testosterona tem diariamente, mais de 
137 mil visitantes, e está presente na principais mídias sociais, 
contando com uma legião de leitores também no Facebook, Twitter 
e Youtube.

Entre setembro de 2010 e dezembro de 2012 o Testosterona fez parte 
da rede de blogs do Portal MTV/UOL. 
 
Entre março de 2011 e março de 2013 o Testosterona virou uma 
coluna fixa, escrita por Eduardo Mendes na Revista Sexy. 
 
Em julho de 2012 foi lançado o Testosterona Sports, um blog que trata 
apenas de curiosidades do mundo esportivo.

Desde de março de 2013 o blog parte da rede de blogs do portal R7.

7.550
posts

140 mil
visitas/dia
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NOSSOS NÚMEROS

4 milhões
visitas/mês

7,5 milhões
pageviews/mês
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Visitantes

00:02:45
tempo médio de 
permanência na página

63%
que

 retornam

37%

novos

52%
desktop

48%
mobile



REDES SOCIAIS
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16,5 mil
inscritos no Youtube

150 mil
seguidores no Twitter1,4 milhão

likes no Facebook

83 mil
seguidores do Instagram

3,6 mil
seguidores no Pinterest
Maior perfil do segmento
masculino no Brasil.

5,7 mil
seguidores no Spotify
Perfil verificado de imprensa.

+ 3,3 milhões
de visualizações



PERFIL DOS LEITORES

Sexo

18 a 24 anos
27 %

25 a 34 anos
34 %

35 a 44 anos
16 %

acima de 44 anos
23 %

Faixa etária

Sudeste51,5%

Sul24,2%

Nordeste12,2%

Centro-oeste9,1%

Região

Norte2,8%

até R$ 1000,00
45 %

até R$ 3000,00
35 %

até R$ 5000,00
12 %

acima de R$ 5000,00
6 %

Renda Mensal

Frequentemente15 %

Regularmente28 %

Esporadicamente29 %

Raramente19 %

Frequência
de compras

Nunca9 %

54%
Masculino

46%

Feminino

Comprou 
pela internet?88 %

Sim 12%

Não
*Pesquisa realizada com os leitores via 
Google em janeiro/fevereiro de 2015.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE
PUBLIEDITORIAL

QUEM JÁ ANUNCIOU NESSE FORMATO

Post patrocinado sobre a empresa ou a marca a ser divulgada. O 
publieditorial permanece 24hs na página principal e também é 
compartilhado nas nossas redes sociais (Twitter e Facebook).

O texto pode ser criado pelo cliente ou desenvolvido pela equipe de 
criação do blog de acordo com as necessidades do cliente, de forma que 
se encaixe dentro da linguagem usada normalmente nas postagens.

Podem ser utilizados vídeos, imagens, mecânicas de promoção/sorteio e 
outros formatos de engajamento com os leitores.
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FORMATOS DE PUBLICIDADE

SUPER BANNER
Dimensões: 
768 x 90 pixels

Tipos de mídia: 
Imagem (gif, png, jpg ou flash)

Duração:
Negociado por período

PUBLIEDITORIAL 

Post no formato Publieditorial: área nobre 
do blog, onde chamará mais atenção do 
leitor. Permanece 24 horas como primeiro 
post no blog. 

BANNER LATERAL
Dimensões: 
300 x 200 pixels

Tipos de mídia: 
Imagem (gif, png, jpg ou flash)

Duração:
Negociado por período

Disponibilidade:
Em todas as páginas do blog

Disponibilidade:
Em todas as páginas do blog

Disponibilidade:
Página inicial
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FORMATOS DE PUBLICIDADE
INTERVENÇÃO DE LAYOUT

Oferecemos a opção de personalização de 
layout no topo da página, para a divulgação 
de alguma campanha pontual, que interaja 
com o layout do blog. O cliente pode anunciar 
a sua marca ou produto na área de maior 
destaque do blog, aumentando o alcance da 
sua campanha.

Duração: 
Negociado por período

ENTREGA DIÁRIA:
~ 400.00 impressões

Disponibilidade:
Em todas as páginas do blog
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SEGMENTOS DE CONTEÚDO
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CONSUL
BRAHMA

Tudo  sobre cervejas nacionais, 
importadas e artesanais. Notícias, 
eventos ,  nov idades ,  d icas ,  
curiosidades e lançamentos.

CERVEJA

QUEM JÁ FEZ:

PEUGEOT

Um espaço para os amantes de carros 
e tudo que está dentro do universo 
automobi l í s t ico ,  como car ros  
clássicos, curiosidades e vídeos.

CARROS

QUEM JÁ FEZ:

ASUS

Games, aplicativos, lançamentos, 
vídeos, reviews e tudo relacionado 
a gadgets e ao mundo geek sem 
perder a temática do blog.

TECNOLOGIA

QUEM JÁ FEZ:

RIVER POKER STYLE

Dicas e truques para quem já sabe,  
regras e tutoriais para quem quer 
aprender a jogar. Além do nosso 
homegame no Poker Stars.

POKER

QUEM JÁ FEZ:

Hoje o blog conta com uma equipe de colunistas especializados em diversos temas, como cerveja, carros, 
tecnologia e esportes. Sendo possível anunciar diretamente para o público desses segmentos. 

VOLVO



SEGMENTOS DE CONTEÚDO
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Ao longo dos anos o conteúdo foi crescendo e a  coluna 
de esportes fez tanto sucesso que decidimos criar um 
projeto paralelo para ela. Em 2012 nasceu o Testosterona 
Sports. Um blog com curiosidades, dicas, vídeos, imagens 
história e colunas especializadas. 

TESTOSTERONA SPORTS

Hoje o blog conta com uma equipe de colunistas especializados em diversos temas, como cerveja, carros, 
tecnologia e esportes. Sendo possível anunciar diretamente para o público desses segmentos. 

REXONA
NETSHOES
CLARO
SAMSUNG

QUEM JÁ FEZ: MÉDIA DE ACESSOS
68,5 mil/dia

MÉDIA DE ACESSOS ÚNICOS
31,8 mil/dia



ALGUNS CASES
PERFUMES QUE ATRAEM AS MULHERES

Produção de texto com linguagem 
direcionada ao perfil do público e 
entrou para a lista dos mais lidos do 
mês, com 5,5 mil likes e 91 mil visitas.

PERMUFES IMPORTADOS JF

COMO CONQUISTAR UMA MULHER

Viralização do novo vídeo da 
marca veiculado no Brasil. O vídeo 
obteve 248 mil visualizações, 38 mil 
delas no Testosterona. 

HEINEKEN
DICAS PARA APROVEITAR O DIA DO SEXO

P r o d u ç ã o  d e  c o n t e ú d o  
personalizado em texto e 
imagem para reforçar a relação 
entre a marca e o Dia do Sexo .  

OLLA

10 VANTAGENS DO ZENFONE 2

Produção de texto no estilo resenha, 
com informações técnicas e pessoas 
de fácil de entendimento, em forma 
de lista. O post teve 14 mil visualizações

ASUS
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QUEM JÁ ANUNCIOU
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ENTRE EM CONTATO

Eduardo Mendes

Ricardo Grandi

Email: info@testosterona.blog.br

Email: ricardo@iq.art.br

Twitter: @edutestosterona

contato@iq.art.br
Twitter: @ricagrandi
Telefone: (11) 2667 7628
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