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1. PESQUISA PARCIAL
Após a elaboração do pré-projeto e das decisões tomadas, elaboramos uma pesquisa parcial.
Com essa pesquisa, tínhamos o objetivo de obter o primeiro resultado de nosso trabalho, para saber se
estávamos indo de acordo com o previsto.
Nessa primeira pesquisa, foi visado apenas saber o que as pessoas de certas faixas etárias
sabem sobre a Deep Web, desconsiderando formação ou área de atuação técnica e profissional. Assim,
obtivemos um resultado menos detalhado de um total de 62 pessoas entrevistadas.

1.1 O que foi perguntado
Para essa pesquisa parcial, fizemos perguntas com o interesse de saber o que o usuário comum
de internet entende por Deep Web, a seguir temos algumas perguntas feitas:

Com essas duas perguntas, visamos separar os entrevistados por sexo e idade, para saber o
quanto o total de homens e de mulheres que tem uma certa opinião sobre a Deep Web.
Perguntamos a idade dos entrevistados para sabermos quanto cada faixa etária entende sobre
Deep Web.
O resultado para essas duas perguntas é mostrado abaixo:
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Com esses resultados, podemos entender que a maioria dos entrevistados são masculinos, e
também que a maioria se encontra numa faixa etária de 16 à 20 anos de idade.
Outra informação que procuramos obter, foi a quantidade de tempo que os usuários ficam na
internet, e o que fazem nela. A seguir, temos o resultado dessas perguntas:
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Ao obtermos os resultados dessas perguntas, percebemos que a maioria dos entrevistados
utilizam a internet de 1 à 4 horas por dia, e a maioria usa para acessar redes sociais ou fazer trabalhos.
Após entendermos como era nosso público, e a forma como fazem uso da internet, fizemos
perguntas em relação a Deep Web, que estão retratadas a seguir:
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Com todos esses perguntas, percebemos que o público apesar de saber o que é a Deep Web,
nunca tentou fazer acesso, em sua maioria. Podemos observar que a maior parte escuta apenas sobre a
parte negativa dessa parte da internet, e muitos enquanto faziam a pesquisa pensaram em relação ao
assunto, e pesquisaram sobre o que é a Deep Web e chegaram a conclusão de que possui um bom lado,
o que levou a 79% a acreditar nesse bom lado da Deep Web.

1.2 Pesquisa final
Para a realização definitiva da pesquisa, algumas partes do questionário serão alteradas para
que possa ser feito um filtro maior de informações.
Entre essas mudanças, temos: Divisão de grupos de faixa etária com perguntas alteradas para
cada um dos grupos, divisão do grupo de estudantes que terão perguntas personalizadas para diferentes
escolas, e uma pergunta para estudantes do IFTM para identificarmos o curso da pessoa entrevistada e
fazermos uma conclusão mais detalhada.
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2. REALIZAÇÃO PRÁTICA
Com essa pesquisa feita, a realização prática será feita por meio de uma página no Facebook
chamada “Segredos da Deep Web” onde iremos mostrar para a comunidade o que está presente de
bom na Deep Web.
Com essa realização, poderemos espalhar a ideia do bom lado da Deep Web para todo o
público e então atingir o objetivo de nosso projeto.
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3. RESULTADO PARCIAL
Após a pesquisa parcial, podemos obter informações importantes para o projeto até o
momento. Essas informações foram usadas para entender nosso público e saber como prosseguir com
o projeto até o final, e também para saber o que apresentar em nossa página.
O esperado para o resultado final do projeto, é um alcance bom para a página e que as idéias
de apresentar um bom lado da Deep Web seja bem vista pelo público.
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