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Análise Sucinta do Tráfego do Sítio
https://tinyurl.com/y2h5eeoo

APRESENTAÇÃO
● Este documento realiza uma análise sucinta do tráfego de visitas ao sítio eletrônico da

Campanha Mobilidade Sustentável nas Eleições entre os dias 01 de setembro de 2020 e 28

de janeiro de 2021 segundo os dados do Google Analytics

● Também apresenta os dados de acesso ao Relatório Final de acordo com o monitoramento

do Bit.ly

● Os documentos com os dados do Google Analytics estão na pasta

OBSERVAÇÃO PRELIMINAR
● São Paulo

- O sítio possui algumas páginas dedicadas à campanha específica da cidade de São
Paulo e que não aparecem no menu do sítio da campanha nacional

- Tais páginas tiveram uma expressiva quantidade de visitas, impactando no tráfego
geral do sítio nacional

- Uma necessária filtragem das páginas de São Paulo para ter uma estatística precisa
apenas da campanha nacional não foi realizada aqui nesta Análise Sucinta

● Tráfego interno
- Uma vez que o Google Analytics não recebeu filtros de IPs, todas as visitas dos

membros da Coordenação Nacional também estão contabilizadas nos resultados.

TRÁFEGO GERAL
● Desde o lançamento, em 01/09/2020 até o dia 28/01/2021, o site teve 14.187 visitas (média

de 95 visitas por dia) que somaram 24.399 visualizações de páginas (o somatório de todas
as visitas a todas as páginas), uma média de 163 visualizações por dia

● A página mais acessada foi a página São Paulo, com 9,86 %. A segunda página mais
visitada também foi derivada de São Paulo: a página Quem Aderiu teve 6,42 % de visitas.
Outras páginas derivadas de São Paulo aparecem bem colocadas, em 7º e 11º lugar

https://tinyurl.com/y2h5eeoo
https://mobilidadenaseleicoes.org.br/saopaulo/
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● A página nacional mais visitada foi Quem Faz, com 4,19 % e a segunda foi Candidaturas,
com 3,64 % das visitas

● Dezembro de 2020 foi o mês com mais visitas ao portal



RELATÓRIO FINAL
● A Página Relatório Final teve 81 visualizações entre 19/01 e o dia 28/01/2011 (média de 9

visualizações por dia), sendo que 49 das pessoas visitaram apenas esta página ao acessar o
site e 32 pessoas visitaram outras páginas

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
● 93,11 % das visitas ao site se originaram do Brasil  e 5,48 % dos EUA
● 24,00 % das visitas do tiveram origem na cidade de São Paulo/SP, 9,00 % sem registro e

5,00 % de Ribeirão Preto/SP

https://mobilidadenaseleicoes.org.br/2021/01/relatorio-final/




VISUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
● O Relatório Final foi visualizado 30 vezes na sua versão de Apresentação online
● O Relatório Final foi baixado 42 vezes na sua versão de documento PDF

http://bit.ly/RelatCMSE20o
http://bit.ly/RelatCMSE20p





