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Lançado
em
14/01/2014,
o
olhonavaga.com.br foi um sucesso
logo no primeiro mês, atingindo a
marca de 400 mil visualizações. E hoje,
já é o maior site de rankings de
concursos do Brasil.
Com ferramentas inovadoras, o
sistema do olhonavaga trás inúmeras
funcionalidades até então nunca
abordadas. Daí o enorme sucesso!
Através de algoritmos de Inteligência Artificial, diversas ferramentas foram desenvolvidas, como os
Flashcards Inteligentes, a elaboração automatizada de plano de estudos, a disponibilização de
milhares de questões, provas, gabaritos e editais de concursos passados, fóruns, criação colaborativa
de simulados e rankings com diversas funcionalidades e estatísticas.
Assim, o olhonavaga.com.br consegue manter e atrair novos usuários durante todas as etapas de um
processo de estudos de qualquer natureza, na preparação para um concurso público, ENEM,
vestibular, OAB, aprendizado de novas línguas, etc.

PERFIL DOS USUÁRIOS
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LOCALIZAÇÃO:

FAIXA ETÁRIA:

SUDESTE: 43,77%
SUL: 26,77%
CENTRO-OESTE: 19,63%
NORTE: 3,1%
NORDESTE: 6,73%

ATÉ 20 ANOS: 8,24%
21 A 30 ANOS: 58,61%
31 A 40 ANOS: 26,89%
41 A 50 ANOS: 4,60%
ACIMA DE 50 ANOS: 1,65%

SEXO:
FEMININO: 55,18%
MASCULINO: 44,82%

PRESENÇA EM TODOS
OS ESTADOS
BRASILEIROS

PERFIL DOS USUÁRIOS

Bounce Rate:

29,72%
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PAGEVIEWS/MÊS:

8 MILHÕES

USUÁRIOS CADASTRADOS:
PERMANÊNCIA NO SITE:

MÉDIA: 8 MINUTOS

2.5
MILHÕES

FEEDBACK DOS USUÁRIOS
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“As Estatísticas, gráﬁcos produzidos, saber a nota dos outros, ajuda a tirar um pouco a ansiedade e ter uma ideia de
como nos saímos, parabéns!!”
“Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho de pesquisa e cruzamento de dados. Esse site chegou realmente
para ﬁcar.”
“O sistema de vocês está muito bom, parabéns. Clean, eﬁciente, rápido e facilmente acessível ao público alvo”
“Muito empolgada com os recursos do site de vcs”
“Parabéns pelo site!! Excelente visão de oportunidade!”
“Parabéns pelo site, que está interessante e tomara que muitas pessoas comecem a usá-lo”
“Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. O site é realmente muito bom e de grande auxílio e utilidade.”
“Gostaria de parabenizá-los e agradecer pelo excelente trabalho no olho na vaga.”
“Eu achei muito legal o site, achei que ﬁcou muito bem feito. Parabéns!”
“Excelente iniciativa do site, realmente gostei.”
“Primeiramente parabéns pela iniciativa, o site é único e está excelente, servindo de grande ajuda para a ansiedade dos
candidatos! Muito obrigado!”
“Conheci o site de vocês e achei a idéia bem legal, parabéns!”
“Achei o site muito útil”
“Parabéns pelo site!!”

FORMATOS DE MÍDIA
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Banners verticais
Aos lados esquerdo e direito do conteúdo
principal, apenas desktop
Banner Horizontal
Abaixo do conteúdo principal, desktop e
mobile
Banner Mobile
Acima do conteúdo principal, apenas mobile

FORMATOS DE MÍDIA

BANNER
VERTICAL
(160X600)
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BANNER MOBILE
(300X250)

BANNER HORIZONTAL (728X90)

CONTATO
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