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1. Relatório de Acessos ao Luz na Noite na Internet
www.luznanoite.com.br

Números referentes ao acesso à internet nos últimos 12 meses
Período: 1/12/2011 à 25/11/2012

1.1 Total de Visitantes: mostra o número de visitantes únicos que
acessaram o Luz na Noite, uma mesma pessoa pode ter feito mais de
uma vísita.
a) Total: 41120 ( 9,5 % mais que 2011 )
b) Média Diária: 112,65
c) Obs: Em Outubro e Novembro houve um período em que não foi
contabilizado o acesso, o Total foi calculado com base na média diária.

1.2 Navegação: Quantidade de paginas vistas em cada vísita,
basicamente mostra o acesso aos conteúdos disponibilizados.
a) Total: 262.905
b) Média Diária: 672,39
c) Obs: Média por visitante: 6,39. Isso mostra que o conteúdo
disponibilizado dentro do site é acessado com regularidade, não
havendo uma área específica de acesso, apesar de existir uma área
de preferência.
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1.3 Principais conteúdos acessados: mostra o que realmente os
visitantes vêem ao acessar o Luz na Noite.
a)Conteúdo:

b) Obs: A primeira linha "Página Principal (www.luznanoite.com.br)"
refere-se ao acesso apenas à primeira página na internet, as demais
páginas são contabilizads separadamente.
c) Havia 2 apostilas sobre Depenbência Emocional.
Todas as demais linhas exceto a primeira representam Apostilas, naturalmente
são o principal conteúdo acessado, existem outras além dessas mostradas na
tabela.
1.4 Origem das Visitas: representa a maneira como os internautas
chegam à página do Luz na Noite. Alguns utilizam mecanismos de busca
(Google, Yahoo, etc), mas a maioria já conhece o endereço
www.luznanoite.com.br (no referral):
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1.5 Localização: mostra os países dos internautas que acessaram o Luz
na Noite
a) Países:

c) Obs: A primeira linha "(no entry)" representa os acessos que não
puderam ser identificados, a maioria feita no Brasil. A segunda linha
"com (Commercial)" e a quarta "net (Network)" representa os acessos
internacionais, onde se identificou que eram de fora do Brasil mas não
identificaram o país exato.
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1.6 Termos utilizados: durante as pesquisas nas páginas de busca
(Google, Yahoo, etc..) os internautas digitavam termos ou frases que
indicavam à página do Luz na Noite. Os principais termos foram:
a) Termos:
Dependência Emocional
Luz na Noite
Abuso Sexual
Provérbios
Educação Sexual
Deusa da Justiça
Pedofilia
Perdoai uns aos outros
Restaurando Identidade
História da Prostituição

9,70
4,29
1,56
1,19
0,62
0,55
0,49
0,34
0,24
0,19

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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2. Sobre o Luz na Noite no Facebook

http://www.facebook.com/LuzNaNoite

a) Gráfico de Gênero e Idade das pessoas conectadas

b) Países e Cidades das pessoas
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3. Sobre os Grupos de Email

3.1 Alunos de Sexualidade
Email: alunosdesexualidade@yahoogrupos.com.br
Quantidade de Membros: 80
Quantidade de Mensagens por Mês:

3.2 Curso de Sexualidade
Email: cursodesexualidade@yahoogrupos.com.br
Quantidade de Membros: 18
Quantidade de Mensagens por Mês:

3.3 Informativo Luz na Noite
Email: informativoluznanoite@yahoogrupos.com.br
Quantidade de Membros: 211
Quantidade de Mensagens por Mês:
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3.4 Luz na Noite
Email: luznanoite@yahoogrupos.com.br
Quantidade de Membros: 48
Quantidade de Mensagens por Mês:
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