C O N S I D E R AÇ ÕE S E FONT E S
Considerações Gerais
Volume de buscas foi segmentado por país e idioma oficial. Alguns países têm mais
de um idioma e não foram somados ao idioma oficial/principal.
No infográfico, países do Reino Unido é o termo usado para descrever Inglaterra,
Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales que, juntos, formam o Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, cujos dados foram somados.
O Google não exibe o volume de buscas para a palavra "porno" (sem acento e em português).
Por isso, o infográfico apresenta a soma dos resultados de pesquisa para “pornô” e “pornografia”.
Concluímos, portanto, que o volume real pode ser ligeiramente maior do que os apresentados na pesquisa.

Volume de p esquisas
Sobre o termo futebol em outros idiomas: em todo o mundo, a palavra mais comumente utilizada
para se referir ao esporte é “football”, exceto nos Estados Unidos onde o termo “soccer” é mais utilizado
para o futebol com os pés e “football” para o que conhecemos por aqui como “Futebol Americano”.
Em alguns países, Swing pode representar um estilo musical, dança, filme, banda, brincadeira
de criança ou a tradução livre para "oscilação". Nesses casos, outros termos relacionados
a troca de casais para sexo foram utilizados para realizar a estimativa de buscas.
Em alguns idiomas, como o Árabe, não existe o termo swing em inglês. Consideramos
apenas o termo "troca de casais" e "troca de casal".
Os termos “Swing” e “Troca de Casais” foram somados pois representam a mesma intenção de quem busca.
Foram ignorados termos como gírias ou palavras culturais que podem expressar a mesma intenção.

Pessoas co m acesso a inter n et :
Não temos o número exato de pessoas maiores de 18 anos com acesso à internet.
Então, coletamos o percentual de pessoas em cada país com 0-14 anos e 15-25 e descobrimos
um percentual simbólico de pessoas maiores de idade. A partir daí chegamos ao valor aproximado
de pessoas maiores de idade com acesso a internet. Vale lembrar que no Brasil, a maior idade
inicia-se com 18 anos e em outros países da pesquisa pode ser diferente.
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Fontes
1. We Are Social HootSuite - Digital in 2017 - https://pt.slideshare.net/wearesocial
Dados coletados: Faixa Etária Média, População Total, Usuários com acesso a internet,
Penetração de acesso à internet, percentual de mulheres/homens, Rank SimilarWeb, Rank Alexa,
2. CIA - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
Dados coletados: Idioma Principal, percentual da população com idade de 0-14 e 15-24 anos.
3. Google Adwords Keyword Planner - Dados coletados: Volume mensal de pesquisas
por determinada palavra chave. Volume mensal é baseado na média dos últimos 12 meses.
4. Pesquisa realizada pelo Pornhub: https://www.pornhub.com/insights/2017-year-in-review
Dados sobre acessos e comportamentos dos usuários do site PornHub.
5. Alexa - https://www.alexa.com/topsites/countries
Rank de sites mais acessados por país.
6. Google Analytics do Sexlog - Dados sobre o número de usuários e acessos ao site Sexlog.
7. Ahrefs - Volume de pesquisa médio dos últimos 12 meses complementando
os dados do Google Keyword Planner, quando necessário.
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