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Dois Minutos

 Blog informativo sobre handebol, com conteúdo produzido por jornalistas;

 Criado em 2009 como trabalho acadêmico, tornando-se profissional em 2013;

 Mais de 5 mil reportagens, entrevistas e artigos publicados;

 Conteúdo com qualidade, buscando manter a originalidade e respeito aos leitores;

 Nada Além de 2 Minutos, na REW, é 1o programa sobre handebol no rádio brasileiro.



Jornalista Responsável

Bruna Santos de Souza

Jornalista formada pela PUCRS, em agosto de 2012, e é uma das co-fundadoras do Dois  

Minutos. Realizou, após a formatura, alguns cursos para complementar a formação, entre  

eles comentário esportivo, jornalismo de dados e jornalismo digital. Atualmente cursa 

mestrado em Comunicação Social, também na PUCRS.



Público Leitor*

O público leitor do Dois Minutos é bastante variado, no entanto, a maioria é composta por 
 homens (74%), com idades entre 18 a 24 anos.

*Com base em pesquisa realizada em 3/2016



Perfil do Leitor - educacional

30% dos leitores cursam o ensino superior;

25% dos leitores concluíram o ensino superior; 

25% dos leitores cursam o ensino médio.



Maior parte dos leitores do Dois Minutos (38%) atuam nas categorias de base;

Uma parte considerável (23%) jogou como amador;

Os leitores (21%) também atuam como amadores;

Apenas (9%) nunca jogaram handebol, mas são fãs.

Perfil do Leitor – relação com o Handebol



Audiência*

Em 2012: média 5 leitores/dia

Em 2013: média de 50,40 acessos/dia.

Em 2017: média de 491,944 leitores/dia. Total no ano de 177 mil acessos.

Em 2018: média de 576,094 leitores/dia. Totalizando 207, 394 mil acessos

Em 2019 houve uma pequena queda, acreditamos que isso foi em razão do 
fechamento do Google Plus, uma das nossas redes de maior acesso. No 
período fechamos 189,065 mil acessos, média de 525,180 acessos/ dia.

* Com base no Analitycs do Wordpress



Audiência

Os leitores do Dois Minutos são dos seguintes países:

1o : Brasil – 144.844

2o: Estados Unidos – 34.750

3º: Hong Kong (China) – 5.436

  4o: Portugal – 1.585

5o: Angola – 349

 6o: Alemanha – 256

7o: Romênia – 202  

8o: Japão – 143  

9o: Espanha – 130

10o: Cabo Verde – 122



Audiência

Os leitores do Dois Minutos no Brasil são, em maioria, dos estados:

1o : São Paulo

2o: Rio Grande do Sul  

3º Rio de Janeiro

4o: Amazonas

5o: Ceará 



Dois Minutos nas Redes Sociais

@blogdoisminutos

@dois_min 

@doisminutoshandebol

https://www.facebook.com/blogdoisminutos
https://twitter.com/dois_min
https://www.instagram.com/doisminutoshandebol/


Facebook

3.786 mil curtidas

Homens: 60% / Mulheres: 40%

Faixa Etária:

18 e 24 anos: 27%

25 a 34 anos:18%

35 a 44 anos: 7%

Instagram

1000 seguidores

Homens: 67% / Mulheres: 33%

35 a 44 anos: 26%

18 a 24 anos: 15%

Faixa Etária:

25 a 34 anos: 42%



Twitter

1.552 seguidores

Masculino – 61% / Feminino – 39%

Operadoras de dispositivos móveis

Boa parte dos seguidores do Dois Minutos utilizam as redes móveis para acessar o  

Twitter do blog. As principais operadoras são Vivo, com 52%; Tim, com 42% ; Claro,  com 

42% ; e Oi, com 78%.



Outras redes sociais
Estas são as principais redes sociais trabalhadas por nós. Além destas também atualizamos 

outras  redes como Youtube e Pinterest.



Parcerias

Já firmamos parcerias anteriores

Jornal Contra-Ataque, Etconteúdo, Zezão Handebol, HFSM, Tchê Esportes, 

 Handebol Alagoas e Lance!

Fechamos o ano de 2019 como parceiros da Radio Estação Web.



Parcerias no Blog Dois Minutos

O Dois Minutos está aberto a parcerias e publicidade. Consulte formas, preços e 

 faça propostas através do e-mail: handebolminuto@yahoo.com

mailto:handebolminuto@yahoo.com
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