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SOBRE O LINUX DESCOMPLICADO
Um dos principais motivos para fazer um blog é
indescritivelmente poder ter a possibilidade de
oferecer temas relevantes a todos que estejam
dispostos a participar das discussões. Tenho
como papel importante trazer temas pertinentes
que possam ser discutidos de forma inteligente
e proporcionar um debate interessante.
Assim, o blog Linux Descomplicado nasceu, em
junho de 2011, com o intuito de trazer
informações relevantes ao leitor. Promover fácil
acesso a todos usuários interessados em
aprender a usar o sistema Linux!
Em resumo, o blog Linux Descomplicado
engloba todo o leque de usuários que utilizam o
Linux para algum fim! Sendo assim, tornou-se
uma referência para usuários iniciantes aos
mais técnicos

DESEMPENHO DO SITE

●
●

Média de 120.000 visualizações de páginas por mês – NOV/2014 até ABR/2015
Base com mais de 2.100 assinantes de feed e Newsletter.
“Esses usuários são considerados nossa audiência mais fiel por receberem diariamente
todo o conteúdo que é publicado no site”

Mais informação:
- Perfil no Twitter com mais de 4.800 seguidores;
- FanPage do Facebook com mais de 7.600 curtidas;
- Tempo médio de permanência por usuário de 2 minutos;
- Média de 10 a 15 posts publicados mensalmente;
Fonte: Google Analytics, Feedburner e Twitter.
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Fonte: Twitter, Facebook e Google Plus

SEO

O Linux Descomplicado aparece na primeira página de resultados de busca do
Google pelo termo “dicas linux” (1a. Posição – MAI/2015) “blog linux” (3a. Posição MAI/2015). Já com termo “tutoriais linux” aparece na primeira página, na 1a.
Posição – MAI/2015)
Diversos sites também relacionados ao mundo Linux, mesmo existindo por
diversos anos, não estão tão bem posicionados no buscador.
Fonte: Google

PERFIL DO LEITOR
O público do Linux Descomplicado é
formado por entusiastas, interessados nos
mais diversos nichos que envolvem a
temática Software Livre - tais como
distribuições Linux, ambientes desktop,
servidores, programação e outros.
A principal demonstração de confiança que
os leitores têm no Linux Descomplicado são
as dezenas de mensagens recebidas
diariamente; com dicas, questionamentos e
pedidos de ajuda para solucionar algum
problema específico.
Pesquisas realizadas com os leitores
apontam que 56% acham o contéudo do
Linux Descomplicado Excelente e 33%
Muito Bom

Fonte: Pesquisa com os leitores 2014
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Pesquisas realizadas com os leitores
apontam que mais de 40% do público possui
faixa etária superior a 30 anos. Tendo mais
de 30% do público total em algum curso na
Faculdade e mais de 10% com PósGraduação:
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PERFIL DO LEITOR
Pesquisas realizadas com os leitores apontam que 97,36% do público são do sexo
masculino e 2,64% do sexo feminino. 43,02% dos leitores afirmam possuir blog ou
site; caracterizando parte dos leitores como formadores de opinião:
SIM
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Fonte: Pesquisa com os leitores 2014
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PERFIL DE CONSUMO
Pesquisas realizadas com os leitores
apontam que 86,04% do público fazem
compras pela internet e 30,57% ficam
conectados mais de 40h semanais.
Sendo que 65% assumiram comprar Produtos
de Tecnologia (celular, tablet,computadores
e outros) ou Livros/Revistas ou Cursos online
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Fonte: Pesquisa com os leitores 2014
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