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Lição 2.1 -  A importância da análise digital 

O que é análise digital? 

Análise digital é a análise qualitativa e quantitativa de informações sobre o seu negócio e a 
competição em direcionar melhorias contínuas na experiência online de seus clientes e 
potenciais clientes, a fim de traduzir essa experiência em resultados desejáveis (online e 
offline). 

Como profissionais de marketing analisavam o processo de compra “antigamente”? 

O processo de compra era compreendido como uma espécie de funil, que consistia nas 
seguintes etapas: 

1. Conscientização do cliente 
2. Despertar interesse 
3. Interagir com potenciais clientes 
4. Conduzi-los ao processo de compra (online ou offline) 
5. Reter/fidelizar o cliente. 

Como devemos analisar o processo de conversão “agora”? 

Os clientes são o centro do processo de compra. Clientes são livres para entrar e sair em 
qualquer uma das etapas do processo de conversão. São eles quem controlam e decidem a 
velocidade e o caminho a ser utilizado até a convesão. 

O trabalho do profissional de marketing atualmente é antecipar informações que o 
consumidor dever ver ou ouvir ao longo deste processo. Isso só pode ser alcançado se você 
estiver focado na análise do cliente, ao invés de um canal específico, que leva o cliente até 
você. Para isso, seu negócio precisa ser: 

• acessível 
• confiável 
• oferecer uma visão ampla 
• próximo da realidade do seu consumidor 

Só assim será possível entender a nova dinâmica do processo de compras. 

Como analisar os dados do seu negócio? 

Ferramentas atuais (como Google Analytics, por exemplo) são capazes de fornecer 
informações quantitativas e qualitativas sobre o seu modelo de negócio. 

Dados quantitativos: 

• o tamanho do seu público online 
• a localização geográfica dos seus consumidores 
• a performance do seu negócio online 
• o que as pesssoas fazem, quando entram em contato com seu negócio online 

(website). 
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Dados qualitativos: 

• acompanhar dados de aplicativos móveis 
• conectar diferentes pontos e/ou sistemas de vendas 
• controlar informações de sistemas CRM 
• registrar informações sobre consoles de vídeo-game 
• registrar informações sobre o uso de aparelhos eletrodométicos (marca, modelo etc) 

Desta forma, é possível compreender o cliente de forma ampla: online (website) e offline 
(vida real). 

Como analisar os objetivos do seu negócio? 

É importante ter uma estratégia de negócio clara e bem definida. Ferramentas como Google 
Analytics ajudam você a identificar e mensurar os objetivos do seu negócio. Dentre os 
objetivos online mais comuns estão: 

• E-commerce: Mensurar as vendas de um produto ou serviço 
• Gerar leads: Ou seja, coletar informações sobre o seu (potencial) consumidor, para 

que o time de vendas possam manter contato com seu público e monitorar suas 
ações. 

• Content publishing: encorajar a interação dos consumidores como o website (seja 
aumentando a frequência de visitas, incentivando a postagem de comentários ou 
oferecendo conteúdos para download) 

• Online info/support: ajude os consumidores a encontrarem o que procuram em seu 
website 

• Branding: ampliar a conscientização sobre sua marca, promover interações com o 
seu negócio e garantir a fidelização de clientes. 

Como mensurar os objetivos do seu negócio? 

Conforme o nível de proximidade do seu cliente em relação ao seu objetivo final, é possível 
classificar a interação do consumidor em: 

• Macro conversion: o consumidor efetuou a compra e atingiu o objetivo que você 
esperava.  

• Micro conversion: ações como assinar uma newsletter ou o recebimento de um 
catálogo de promoções denotam que o consumidor chegou perto de efetuar a 
compra, mas não o fez. 

Como promover melhorias contínuas para o seu negócio? 

A avaliação dos dados quantitativos e qualitativos é fundamental para promover melhorias 
contínuas. Esta ação ciclíca corresponde às seguintes etapas: 

• Mensurar: colete todos os dados necessários para compreender o Customer Journey 
de seus clientes e responder às perguntas pertinentes ao seu negócio: 

o Como os visitantes experienciaram seu conteúdo e as funcionalidades do seu 
website em cada uma das etapas do processo de compra? 

o Em quais etapas do processo de compra você adquiriu ou perdeu clientes? 
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• Crie um relatório: organize os dados coletados de forma inteligível, a fim de registrar 
a informação e compartilha-la com quem precisa tomar decisões a respeito. 

• Analise os dados: identifique tendências, segmente públicos-alvo e faça benchmark, 
ou seja, compare seus dados com seus concorrentes, para verificar como o seu 
negócio está posicionado no mercado. Assim, você estará apto a levantar hipóteses 
e refletir sobre os motivos que levaram ao alcance (ou não) das expectativas 
estabelecidas no início do processo.  

• Teste suas hipóteses ou possíveis soluções para melhorar suas conversões: 
identifique oportunidades e busque soluções. 

• Por fim, repita o processo para se certificar de que as hipótese e/ou decisões 
tomadas realmente funcionam. 
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Lição 2.2 – Técnicas de análise digital  

Há vários caminhos para analisar dados, mas nesta lição serão focadas duas técnicas: 
Segmentação e Contexto. 

Segmentação: 

Analisar os dados gerais ajuda você a entender as tendências relacionadas ao 
comportamento dos usuários do seu site, inclusive como os padrões de compra se alteram 
ao longo do tempo. 

Mas, para compreender o porquê das mudanças é preciso segmentar os dados. Segmentar 
permite isolar e analisar subconjuntos de dados. Uma visão mais aprofundada dos dados 
permitirá compreender como um determinado conjunto de dado gera impactos nas 
estatísticas gerais do seu negócio. 

Por exemplo, ao segmentar os seus dados por canais permite analisar qual canal é 
reponsável pelo aumento das vendas. 

Dentre os segmentos mais comuns, podemos destacar: 

• Segmentação por data e horário 
• Segmentação por dispositivos (desktops/tablets/celulares) 
• Segmentação por canais de marketing (e-mail, mecanismos de busca, redes sociais 

etc) 
• Segmentação por território/região geográfica 
• Segmentação por característica dos usuários (visitantes novos ou retornos) 

A segmentação não permite a combinação de dados de múltiplas propriedades da web. 

Mais informações sobre Segmentos avançados: 

http://analytics.blogspot.de/2013/07/re-imagining-segmentation-in-analytics.html 

 

Contexto 

Além da segmentação, outro fator que deve ser considerado é o contexto. É o contexto 
quem determina se a sua performance é boa ou ruim. Há dois tipos de contexto: 

• Interno: o histórico de informações acumulado ao longo do tempo, permite analisar e 
definir KPIs (ou seja, objetivos a serem atingidos) para o seu negócio baseando-se 
em suas próprias estatísticas 

• Externo: provém das informações do mercado em que seu negócio está inserido e 
das práticas realizadas por seus concorrentes. Assim, é possível entender como 
você está posicionado em relação a outros negócios, que se assemelham ao seu ou 
se um aumento das vendas é reflexo do crescimento do seu setor ou do seu negócio 
isolado. 
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Lição 2.3 – Conversão e atribuição da conversão  

O que é conversão? 

Utilizamos o termo conversão para dizer que uma meta relevante para o seu negócio foi 
concluída com sucesso pelos consumidores. Se você tem uma loja ou e-commerce, a 
conversão pode ser compreendida como compra de um produto ou serviço. Mas conversão 
também pode ser entendida para ações como: 

• assinar um serviço 
• gerar lead (por ex: preencher um formulário, informando assim dados pessoais para 

a sua equipe de marketing) 
• assinar sua newsletter, a fim de receber periodicamente novidades sobre o seu 

negócio 

Como comentado na lição 2.1, há dois tipos de conversão: 

• Macro conversion: o consumidor efetuou a compra e atingiu o objetivo que você 
esperava.  

• Micro conversion: ações como assinar uma newsletter ou o recebimento de um 
catálogo de promoções denotam que o consumidor chegou perto de efetuar a 
compra, mas não o fez. 

Mensurar macro e micro conversões é fundamental para analisar o alcance de seus 
objetivos. 

Apesar da macro conversão ser o objetivo final do seu negócio, mensurar micro conversões 
é importante para avaliar indicadores que informam como o consumidor se movimenta em 
seu processo de conversão (ou seja, seu customer journey). 

Atribuição da conversão 

A atribuição da conversão é o processo que define qual canal deve receber o crédito pelo 
objetivo atingido, ou seja, qual foi o canal que mais contribuiu para que a conversão 
acontecesse. 

Assim, é possível saber quais são os canais que geram resultados para o seu negócio e em 
quais deles você deve investir mais (ou menos). 

Last-Click Attribution 

Geralmente, todos os créditos da conversão são atribuídos ao último canal utilizado pelo 
consumidor antes de efetuar a compra, isso é conhecido como last click attribution.  

A maioria dos consumidores interagem mais de uma vez (e através de mais de um canal) 
com o seu website até realizarem uma compra ou conversão. Apesar do último canal 
receber o crédito pela conversão, não se deve esquecer que, na maioria das vezes, há 
outros canais que contribuíram indiretamente para que a conversão acontecesse.  

Analisar o papel de cada canal que participou do processo de conversão irá lhe oferecer 
uma visão mais ampla sobre os canais que funcionam juntos e a eficiência de cada canal 
denro do processo de direcionar o consumidor a consumir o seu produto ou serviço. 
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As novas funcionalidades do Google Analytics permitem mais flexibilidade na hora de 
atribuir valor a cada um dos canais do processo de conversão. É possível atribuir todo o 
valor ao primeiro canal, com que o consumidor entrou em contato ou mesmo distribuir esse 
valor entre todos os canais que participaram do processo. Você decide o que melhor se 
aplica ao seu negócio. 
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Lição 2.4 – Criando um plano de mensuração 

Para criar a infraestrutura necessária para mensurar o seu negócio, pode ser necessário 
mobilizar: 

• Tempo 
• Pessoas 
• Processos 
• Tecnologia 

Os esforços necessários dependerão do tamanho do seu negócio ou empresa. 

 

Pré-requisitos:  

O que você precisará ter no seu time antes de começar um plano de negócios? 

• Você precisará ter alguém que entenda quais são os objetivos do seu negócio e 
quais são as estratégias utilizadas para alcançar tais objetivos. 

• Você precisará ter alguém que entenda o que o Google Analytics pode fazer. 
• Você precisará ter alguém com habilidades técnicas, que possa implementar 

ferramentas de análise no seu website. 

Definindo um plano de negócios 

Aqui estão as etapas fundamentais para a elaboração e implementação de um plano de 
negócios consistente para pequenos ou grandes negócios. 

1. Decidir o que você precisa mensurar para identificar o sucesso do seu negócio. 
 

2. Conhecer e entender a sua infraestrutura técnica 

• Quais são as nossas tecnologias em servidores? 
• Somos ativos em dispositivos móveis? 
• Utilizamos resposive design? 
• A tecnologia que utilizamos nos permite acompanhar todos os dados que 

precisamos? 

3. Criar um plano de implementação para a ferramenta de análise que você definiu. Se 
você escolheu usar Google Analytics como ferramenta de análise, essa etapa 
significa definir o código snippet e características específicas requeridas para 
acompanhar o que foi definido na etapa 1 deste processo. 
 

4. Implementar as especificações técnicas recomendadas. 
 

5. Acompanhar as implementações técnicas, adapta-las e atualiza-las a cada update 
tecnológico realizado pela ferramenta escolhida. 
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Um plano de negócios eficiente permite aproximar análise digital e os objetivos do seu 
negócio, a fim de compreender se as decisões tomadas são boas ou ruins e refletir sobre 
possíveis mudanças que lhe permitam avançar na direção correta. 

5 passos fundamentais para um bom plano de negócios: 

1. Documente os objetivos do seu negócio (quem somos?):  

• Por que o seu negócio precisa existir?  
• Quais razões justificam essa existência? 
• Quais são os seus propósitos? 
• Qual vantagem/diferencial você oferece ao cliente que consume o seu 

produto ou serviço? 

2. Identifique estratégias e táticas que você considera essenciais para atingir seus 
objetivos. 

Estratégias (quais são os melhores caminhos para atingir o que queremos?): 

• O que é necessário fazer/alcançar para garantir que seu negócio continue 
existindo?  

o vender mais 
o coletar informações sobre potenciais consumidores 
o promover a interação e o retorno dos clientes 
o ajuda-los a encontrar a informação que procuram 
o conscientiza-los/fideliza-los em relação a sua marca 

Táticas (quais ações são necessárias para atingir o que queremos?): 

• Como colocar as estratégias em prática? 
o colocar um anúncio de vagas no jornal local 
o criar um questionário de satisfação do cliente 
o criar uma comunidade na internet, onde os clientes possam deixar sua 

opinião 
o postar notícias e informações relevantes para os seus clientes 
o apresente periodicamente as inovações do seu produto ou serviço 

3. Defina KPIs – Métricas centrais que servirão como indicadores-chaves de 
performance. São essas métrica que demonstrarão a evolução do seu negócio em 
direção aos objetivos definidos. 

• Qual é a sua lucro diário? 
• Qual é o seu lucro médio por compra? 
• Quantos clientes compram online? 
• Quantos clientes imprimiram o cumpom de compra da última promoção? 
• Quantos clientes interagem online (postam comentários no seu blog ou 

compartilham seus conteúdos em redes sociais)? 

4. Defina como você deve segmentar os seus dados, a fim de comprrende-los melhor. 

• Quais são os melhores canais de conversão: loja, website, e-mail, banner ou 
blog? 

• Como se comportam novos e velhos clientes? 
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• Onde estão localizados os seus clientes? 

5. Defina metas concretas que devem ser alcançadas  

• Aumentar as vendas do produto “X” em 10% no Natal. 
• Aumentar as vendas online em 5% comparado ao mesmo período do ano 

anterior. 
• Reduzir a 1% as reclamações sobre atrasos no prazo de entrega. 

É possível medir tudo o que você precisa saber? Como? 

Para isso é importante manter contato com sua equipe de TI ou um técnico em informática 
que possa lhe oferecer as possibilidades e soluções em diferentes aspectos: 

• Parâmetros de consulta (Query string parameters) 
• Redirecionamento de servidor (Server redirects) 
• Eventos em Flash ou AJAX 
• Vários domínios e subdomínios 
• Responsive Web Design 

Há várias tecnologias em websies que requerem planejamentos adicionais, para isso vale à 
pena consultar referênciais em: developer.google.com/analytics 

Como mensurar com Google Analytics? 

1. Implemente o código de acompanhamento do Google Analytics em seu website. 
2. Defina como analisar suas KPIs – é possível fazer isso: 

• definindo objetivos no módulo de administração do Google Analytics 
• aplicando filtros em seus relatórios dos Google Analytics, para torna-los mais 

precisos e úteis 

3. Para analisar campanhas é necessário usar o código de acompanhamento de 
campanhas e/ou AdWords. 

4. Você ainda pode utilizar painéis e relatórios personalizados para garantir o  acesso 
rápido a informações específicas. 

Reveja as etapas fundamentais do seu plano de negócios para garantir que tudo está 
funcionando como planejado. 
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Lição 3.1 – Como funciona o Google Analytics? 

Há quatro componentes principais que compõem os sistema Google Analytics: 

• Coleta de dados 
• Configuração 
• Processamento de dados 
• Relatórios 

Como esses componentes trabalham juntos para gerar os dados que você precisa 
analisar? 

Coleta de dados para websites 

Google Analytics é capaz de coletar informações sobre a interação de uma pessoa com um 
website (essa interação também é conhecida como hit), aplicativo de celular e qualquer 
meio que esteja conectado à internet, como um ponto de venda ou terminal de pagamento. 

Todas as informações sobre a interação do usuário com seu website são coletadas por meio 
de um pequeno código em JavaScript, que deve ser integrado em todas as páginas do seu 
website. 

Informações coletadas pelo código JavaScript do Google Analytics: 

• URL da página que está sendo vista pelo cliente/visitante do website 
• Tempo de permanência em cada página 
• Localização geográfica do visitante 
• Informações sobre as configurações do browser usado pelo o usuário para acessar o 

seu website 
o Nome e versão do browser 
o Idioma configurado para o browser 
o Sistema operacional para o qual o browser foi configurado 
o Informação sobre outros sites que direcionam o usuário para o seu website 

(referral) 

A cada hit ou interação do usuário com seu website, o código JavaScript do Google 
Analytics envia os dados para um servidor do próprio Google, que processará a informação. 
A definição de hit ou interação também pode ser modificada e adaptada ao seu negócio. 

Para alterar o código padrão do Google Analytics, modificando o conceito de hit ou a fim de 
coletar dados adicionais sobre o seu usuário, personalise o código de acompanhamento 
para melhor atender o seu plano de negócios. Conte com a ajuda de um especialista para 
configurar o código ou adapta-lo. 

Coleta de dados para aplicativos móveis 

O conceito de coleta de dados para aplicativos móveis é semelhante ao  utilizado em 
websites, mas há algumas especificaçãos a serem consideradas: 

• Ao invés de utilizar um código JavaScript, é preciso observar que cada aplicativo 
requer um código diferenciado, dependendo do sistema operacional utilizado no 
celular ou tablet. 
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• Ao invés de capturar a informação a cada página visitada ou interação realizada, em 
aplicativos móveis os dados são coletados somente após uma interação ser 
concluída completamente, ou seja, ao final do processo de interação. Por isso é 
necessário inserir um código adicional para cada interação ou atividade que você 
deseja acompanhar. 

• Diferente de websites, aplicativos móveis não estão o tempo todo conectados à 
internet. Assim, os dados não podem sempre ser coletados em tempo real. Para 
driblar este problema, o Google Analytics é capaz de armazenar as atividades 
realizadas em aplicativos móveis e envia-las aos servidores do Google quando o 
usuário se reconecta à internet. 

Nesse caso, o processo de configuração também requer a ajuda de um especialista ou 
técnico em informática. 

Processamento de dados 

Os dados coletados são enviados a um servidor do Google, que os trasforma em 
informações úteis. Nesse processo, é possível categorizar os dados e fornecer informações 
como: 

Categorizar os usuários em mobile e non-mobile 

Nessa etapa é que são aplicados os filtros aos dados coletados, como excluir o tráffego 
interno, proveniente de seus funcionários, por exemplo. 

Uma vez que os dados são processados e enviados para sua conta do Google Analytics, a 
informação é armazenada em um banco de dados. É importante ressaltar que, uma vez que 
os dados são processados e armazenados, não se pode mais altera-los. 

Isso significa que, uma vez que os dados são filtrados por você, a informação excluída (por 
exemplo, seu tráfego interno) será perdida para sempre. E não é possível recupera-la. 

Relatórios 

Geralmente os dados são visualizados por meio da interface do Google Analytics. Mas 
também é possível acessar os dados processados utilizando seu código API. 
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Lição 3.2 – Como definir métricas-chaves e dimensões? 

Em análise digital, os dados são organizados em dimensões e métricas. 

O que é dimensão? 

São dados que descrevem características dos usuários do site, suas sessões (período de 
tempo em que o visitante permaneceu ativo no website) e suas ações. Ex: localização 
geográfica do visitante, URL da página visitada, palavras-chaves utilizadas para encontrar o 
seu website, etc. 

O que é métrica? 

São os dados númericos relacionados às atividades dos usuários do seu website. Métricas 
podem mostrar dados sobre os usuários, suas sessões e ações no site, mas também podem 
ilustrar a interrelação entre esses dados. Ex: soma total do número de visitantes em seu 
website, média de visualizações por página, percentual de conversão, etc. 

Todos os relatórios do Google Analytics possuem dimensões e métricas, geralmente 
organizados em forma de tabela. A primeira coluna geralmente contém a lista de opções 
para uma determinada dimensão (como destacado abaixo em verde). 

 

O restante da tabela (como destacado acima em azul) contém métricas, ou seja, valores 
númericos relacionados a cada uma das dimensões (coluna verde). 

Principais métricas do Google Analytics 
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Visitantes: corresponde ao número de visitantes únicos que visitaram o seu website em um 
certo período de tempo. 

Ainda é possível segmentar os visitantes entre: novos visitantes e recorrentes (retorno). 

 

Sessão: corresponde ao período de tempo em que o visitante permaneceu ativo no website, 
ou seja, interagiu com o website, seja por meio de pageviews ou de eventos.  

Pageviews: correspondem às interações com o seu website como abrir uma página ou 
imagem do seu website.  

Ações mais complexas como assistir um vídeo ou preencher um formulário também podem 
ser acompanhadas, porém requerem uma adaptação em seu código de acompanhamento 
do Google Analytics. Uma vez configuradas, o acompanhamento dessas ações é exibido em 
eventos. 

Enquanto houver interação do visitante como o website, seja por meio de pageviews ou 
eventos, Google Analytics classifica a sessão do visitante como ativa. Por padrão, uma 
sessão se extende pelo tempo em que o visitante interagir com o website e termina após 30 
minutos transcorridos depois da última interação. Depois de 30 minutos sem interação, o 
Google Analytics encerra a sessão e classifica o visitante inativo. 

O tempo de duração da sessão pode ser alterado conforme a sua necessidade, já que a 
interação de um usuário que lê textos por 1 hora é bem diferente da interação de um usuário 
que assiste um filme de 1 hora de duração, por exemplo. 

Todos as métricas do Google Analytics baseadas em tempo consideram o fluxo de 
atividades dos usuários com o website, seja em relação ao tempo de interação (ou 
seja, tempo da sessão), seja em relação às interações (hits, que pode ser uma 
pageview ou um evento). 
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Tempo de duração da visita: corresponde à subtração de “quando a última página foi 
exibida para usuário” (no exemplo, 8:15 am) e “quando a primeira página foi exibida na tela 
do usuário” (no exemplo, 8:00 am). Assim, o tempo de duração da visita para o exemplo foi 
de 15 minutos. 

 

Tempo na página: corresponde à subtração do “tempo em que o visitante abriu a página 
em sua tela” e o “tempo em que o visitante abriu uma nova página em sua tela”. No exemplo 
acima, o tempo de duração para a Página 2 é de 10 minutos, ou seja, “8:05 am” menos 
“8:15 am”. 

Se você estiver trabalhando com eventos em seu website, o tempo da página pode 
corresponder à subtração do “tempo em que o visitante abriu a página em sua tela” e do 
“tempo em que o último evento foi executado pelo visitante”. 

Bounce Rate: é a porcentagem de sessões que possuem apenas uma única interação com 
o website. Geralmente, no Google Analytics, essa mérica corresponde ao número de 
visitantes que chega ao seu website e sai sem interagir com os elementos, informações 
exibidos, independente do tempo de permanência no site.  

Para calcular o tempo de duração da visita ou o tempo na página, o Google Analytics 
precisa de uma segunda interação, que será subtraída da primeira (ver os dois exemplos 
anteriores). Nos casos de bounce rate, não há segunda interação. Por isso, o tempo de 
duração da visita e o tempo na página é exibido como ZERO. 

Altas taxas de bounce rate podem indicar que o seu website não atingiu as expectativas 
dos usuários que chegaram ao seu website, seja porque não encontraram o que 
procuravam, seja porque o conteúdo oferecido é insatisfatório. 

http://gentecomgente.wordpress.com/


Curso sobre Google Analytics em portugês – Tradução/Anotações de Fernanda Suguino Página 17 
Site: GenteComGente.wordpresscom 

Se o seu negócio espera que o visitante interaja de fato apenas uma única vez com o 
website, como no caso de blogs, por exemplo, ter altas taxas de bounce rate não deve ser 
interpretado como um indicativo negativo. 

A taxa de bounce rate é especialmente útil quando o seu objetivo é avaliar a efetividade de 
uma página de seu website otimizada para uma campanha de marketing, por exemplo.  

Mas se o seu website não incentiva a abertura de novas páginas com frequência, como 
blogs ou sites que utilizam tecnologia AJAX ou FLASH, pode ser difícil adaptar essa métrica 
aos seus objetivos. Para contornar o problema, é possível implementar eventos, adaptando 
o seu código de acompanhamento para coletar dados de ações específicas. Ainda assim, 
para esse tipo de website, é muito comum observar: 

• Baixo tempo médio de visita no site 
• Altas taxas de bounce rate 
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Lição 4.1 – Criando uma conta no Google Analytics 

Ao criar uma nova conta do Google Analytics, defina se você quer acompanhar os dados 
para um website ou um aplicativo móvel. De acordo com a sua escolha, o próprio Google 
Analytics lhe oferecerá as instruções necessárias para prosseguir. 

Website: 

• Você receberá um código em JavaScript que deve ser inserido em todas as páginas 
do seu site. O melhor local para alocar esse código é no início do seu código html, 
imediatamente antes do fechamento da tag </head>. 

• Se o seu website usa um template, você pode inserir o código de acompanhamento 
do Google direto em seu template. 

Mobile 

• O primeiro passo é fazer o download de um software de desenvolvimento ou SDK 
(para Android ou para iOS) e compartilha-lo com sua equipe de IT. 

Uma vez que o código de acompanhamento está instalado, você estará apto para 
acompanhar dados imediatamente no relatório Tempo Real. 

Entretanto, há outras maneiras de inserir o código de acompanhamento do Google em seu 
website. Uma delas é utilizando a ferramenta de administração de Tags, trata-se de uma 
nova tecnologia para administrar diferentes tipos de tags em JavaScript. Outra possibilidade 
é utilizar plugins oferecidos por algumas plataformas como Wordpress, Blogger ou Drupal. 
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Lição 4.2 – Entendendo a estrutura da sua conta Google Analytics 

Uma conta do Google Analytics tem como objetivo armazenar todos os dados digitais sobre 
o seu negócio. Cada conta pode conter diferentes propriedades, ou seja, canais 
independente de coletar dados, de acordo com os seus objetivos. 

 

Cada propriedade recebe um número de identificação único, que informa o Google Analytics 
qual informação deve ser coletada, processada e armazenada por cada canal. Por exemplo: 

• Propriedade 1: coleta e exibe informações sobre o website do seu negócio 
• Propriedade 2: coleta e exibe informações sobre o blog do seu negócio 
• Propriedade 3: coleta e exibe informações sobre o aplicativo móvel do seu negócio 

Cada login permite a criação de até 25 contas diferentes, de forma que você pode 
administrar negócios diferentes sob um mesmo login. 

 

É importante ressaltar que, uma vez que os dados são coletados, armazenados e exibidos 
em propriedades diferentes, não é possível reunifica-los ou interrelaciona-los posteriormente, 
já que os dados se encontram em locais diferentes. 

Se você tem o objetivo de analisar os dados de dois ambientes diferentes (ex: propriedade 1 
+ propriedade 2) de forma unificada, é importante ajustar a coleta, armazenamento e 
exibição de dados sob uma mesma propriedade, usando o mesmo código de 
acompanhamento para ambos (ex: website e blog terão o mesmo código de 
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acompanhamento e os dados serão exibidos juntos nos relatórios do Google Analytics – ver 
exemplo abaixo). Isso é conhecido como rollup reporting. 

 

 

Para cada propriedade, você ainda tem a possibilidade de criar visualizações ou 
perspectivas diferenciadas dos seus dados. Basta criar perfis diferenciados de acordo com 
a perspectiva de dados que você deseja visualizar. Isso facilita a análise e a interpretação 
dos dados. 

 

Criar diferentes perfis é especialmente útil para destacar os dados que dizem respeito a um 
setor específico da sua empresa ou analisar neócios locais/regionais com mais precisão (ver 
figura acima). 

Best practices 

É recomendado que você possua pelo menos três perfis diferentes para cada propriedade. 

• Perfil 1: perfil intacto, sem filtros e/ou segmentação, que servirá de backup, caso 
seja necessário recuperar dados futuramente. Esse perfil é gerado automaticamente 
ao criar uma propriedade no Google Analytics. 

• Perfil 2: perfil master, com os filtros e/ou segmentos necessários para que a exibição 
dos dados nos relatórios atenda às necessidades do seu negócio. Como por 
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exemplo excluir o tráfego interno gerado por seus funcionários, entre outras 
possibilidades. 

• Perfil 3: perfil test, para que você possa experimentar alterações em suas 
configurações, novos filtros e/ou segmentações ou implementações técnicas sem 
comprometer o acompanhamento dos dados do seu negócio. Quando os testes 
estiverem consolidados, então você poderá aplicar as mudanças realizadas no seu 
perfil master. 

Essa estrutura ajuda a proteger os seus dados, já que, uma vez que os dados são 
processados e armazenados pelo Google Analytics, eles nunca mais podem ser alterados 
ou recuperados. É importante ressaltar que, uma vez que um perfil é apagado, ele jamais 
poderá ser recuperado, por isso garantir um backup é muito útil. 

Quando você copia um perfil, apenas os dados coletados e exibidos a partir da data de 
criação do novo perfil serão copiados. Desta forma, dados retroativos e outras configurações 
do perfil que originou a cópia não serão exibidos no novo perfil. 

Ainda é possível criar perfis para canais específicos como somente para tablet ou 
smartphone. 

 

Mas cabe a você definir qual é a melhor forma de organização de dados para o seu negócio. 

Lembrando que a estrutura da sua conta afeta a maneira como você pode analisar os dados 
mais tarde, é extremamente importante que você se baseie em seu plano de negócio para 
criar contas, propriedades e perfis no Google Analytics. 
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Lição 4.3 – Construa filtros simples no Google Analytics 

Filtros permitem modificar os dados a serem visualizados em cada propriedade e/ou perfil, 
acrescentando ou excluindo dados ou modificando a maneira como os dados devem ser 
exibidos em seus relatórios. 

Os filtros ajudam a transformar os dados e alinha-los melhor às necessidades do seu 
negócio. Os filtros são aplicados na etapa de coleta de dados do seu website ou aplicativo 
móvel. Excluir o tráfego dos seus funcionários de seus relatórios, a fim de não mistura-los 
com os dados de seus clientes é um exemplo clássico de aplicação e eficiência dos filtros. 

 

Melhorar a visualização dos dados em seus relaórios é outro exemplo clássico onde os 
filtros são eficientes. Por exemplo, para evitar que as visualizações de uma mesma página 
apareçam repetidamente em seu relatório, simplesmente porque ora a página possui letras 
maiúsculas ou minúsculas. 

 

 
 

 

Filtros são instruções que o Google Analytics interpreta a fim de exibir os dados como você 
deseja. Para criar um filtro é necessário definir claramente essas instruções: 

1. O que deve ser filtrado? 
2. Em quais condições o a informação deve ser filtrada? 
3. O que o Google Analytics deve fazer quando a informação for encontrada? 

 

Atenção: 

Assim como todas as outras configurações, filtros não processam dados reatroativamente e 
só possuem efeito a partir da data em que foram criados. 
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Há dois tipos de filtros: 

• Pré-definido: ou seja, os filtros usados com mais frequência já possuem uma pré-
configuração disponibilizada pelo próprio Google Analytics. 

• Personalizados: permite a criação de filtros para situações únicas. 

Lembre-se que os filtros são aplicados na ordem que são criados no Google Analytics.  

Exemplo:  

Seu objetivo é criar um filtro que exiba somente o tráfego proveniente dos Estados Unidos e 
do Canadá. 

Se você cria dois filtros separados, sendo: 

• um filtro para exibir somente o tráfego proveniente dos Estados Unidos  
• e, em seguida, outro filtro para exibir somente o tráfego proveniene do Canadá 

O segundo filtro não exibirá nenhum resultado, já que o primeiro filtro mostrará apenas 
dados refentes ao tráfego para os Estados Unidos.  Obviamente, o segundo filtro não 
encontrará nenhum resultado para tráfego proveniente do Canadá. 

O correto, nesse caso, é criar um único filtro que exiba o tráfego dos Estados Unidos ou 
Canadá. 

 

Uma vez criado um filtro, o Google Analytics atualiza automaticamente uma espécie de 
biblioteca, onde são exibidos todos os filtros criados pra sua conta (incluindo filtros criados 
para propriedades e perfis). Isso significa que você pode reutilizar os filtros já criados e 
aplica-los a qualquer visualização de dados de seu interesse. 

Lembre-se de testar seus filtros inicialmente em um perfil de testes antes de aplica-los ao 
seu perfil master, a fim de não comprometer os dados coletados para o seu website (ver 
best practices). 
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Lição 4.4 – Configure metas e e-commerce no Google Analytics 

Configurar metas é um dos passos mais importantes para definir os seus KPIs (indicadores-
chaves) para macro e micro conversões no Google Analytics, o que corresponde à terceira 
etapa do seu palno de negócios (ver etapas do plano de negócio na Lição 2.4 – Criando um 
plano de mensuração). 

Após configurar metas, você será capaz de verificar as seguintes métricas no relatório de 
conversões e em quase todos os demais relatórios do Google Analytics:  

 

  
 
 
 
• número de conversões 
 
• média de conversão 

 

Isso permite analisar a performance de cada dimensão com a média de conversão, por 
exemplo. 

Onde configurar metas? 

Metas só podem ser configuradas ao nível de perfil (ver Lição 4.2 – Entendendo a estrutura 
da sua conta Google Analytics). Isso significa que você pode criar metas diferentes para 
cada perfil. 

1. O primeiro passo é definir um nome para a meta que você está criando. Esse nome 
será exibido em seus relatórios do Google Analytics e ativará o Multi-Funnel Report. 
 

2. Há quatro tipos de metas diferentes. A configuração necessária depende do tipo de 
meta que você escolher: 
 

• Destino: quando o seu objetivo é que o visitante visualize determinada página do 
seu website. Para aplicativos móveis, você deve configurar “screen view”, ao invés 
de uma URL. 
Ex: número de visitantes que alcançaram a página “obrigadoporseuregistro.html”. 
 
Ao definir uma meta de destino, não é necessário especificar toda a URL da página. 
Basta inserir a URI, ou seja, as informações se seguem após o nome do domínio. 
Assim, se a URL completa for www.mysite.com.br/obrigadoporseuregistro.html. 
Basta inserir a informação destadada em vermelho. 
 
Para as metas de destino ainda é possível definir um funil, que descreva o caminho 
exato que você gostaria que fosse seguido pelos visitantes do seu website, até 
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realizarem uma conversão (ou atingir a página definida como meta). Isso é bastante 
útil, pois exibe em quais etapas os visitantes entram e saem do processo de 
conversão. 
 
Atenção: para as URLs do funil, o Google Analytics utilizará o mesmo critério 
utilizado para definir a página de destino. 
 

• Duração: quando o seu objetivo se relaciona ao tempo de permanência do visitante 
no website, seja em horas, minutos ou segundos. Esse tipo de meta é recomendado 
para mensurar a interação do visitane com o website. 
Ex: número de visitantes que ultrapassaram 5 minutos de permanência no site. 
 

• Páginas por visita: quando o seu objetivo se relaciona a quantidade de páginas 
visualizadas pelo visitante no website. Esse tipo de meta também é recomendado 
para mensurar a interação do visitane com o website. 
Ex: número de visitantes que visualizaram, no mínimo, 4 páginas em uma mesma 
sessão. 

• Eventos: quando o seu objetivo se relaciona a conclusão de uma ação específica.  
Ex: número de visitantes que fizeram um download ou assistiram a um determinado 
vídeo.  

Para selecionar esse tipo de meta, é necessário que você tenha implementado 
eventos em seu website. (ver Lição 3.2 – Como definir métricas-chaves e dimensões? 
Tópico: Principais métricas do Google Analytics). 

3. Antes de concluir, clique em “Verifique essa meta”, para se certificar de que as 
configurações estão corretas (ver figura abaixo). 

 

Ao clicar em “Verifique essa meta”, Google Analytics exibirá a taxa de conversão 
resultante de seus especificações para os últimos 7 dias. 

http://gentecomgente.wordpress.com/


Curso sobre Google Analytics em portugês – Tradução/Anotações de Fernanda Suguino Página 26 
Site: GenteComGente.wordpresscom 

4. Atribuir um valor para cada meta é opcional, mas altamente recomendado, mesmo 
se você possui um non-ecommerce website. Atribuir valor à suas metas permitirá a 
exibição de métricas como ROI ou média de conversão por visita em seus relatórios. 

E-commerce 

Também é possível utilizar o Google Analytics para acompanhar vendas e performance 
referentes ao seu negócio. Os relatórios de E-commerce podem exibir, por exemplo: 

• A lista de produtos comprados em sua loja online 
• A lista de transação 
• O número de vezes que as pessoas visitaram o seu website até concluírem a 

conversão ou compra 

Para poder utilizar os relatórios de e-commerce, é necessário: 

1. Habilite os relatórios de comércio eletrônico no nível de configuração do seu perfil. 

 

2. Adicione o código de acompanhamento do Google Analytics à página do seu website 
que finaliza uma transação. 
 

3. Por fim, é necessário acrescentar algumas informações específicas sobre e-
commercer ao código de acompanhamento para poder acompanhar os detalhes de 
cada transação realizada em seu website. Para a implementação desses ajustes, 
consulte especialistas ou sua equipe de IT. 
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Meta de conversão X Transação de e-commerce 

Há algumas considerações importantes a serem feitas para ambos os conceitos e a maneira 
como eles são processados pelo Google Analytics: 

 
Meta de conversão 
 

 
Transação de e-commerce 

• Só pode haver uma meta de conversão 
por sessão. 
 
Ex: mesmo que o cliente acesse a 
página “obrigadoporseuregistro.html” 
várias vezes, os relatórios de meta 
registrarão apenas uma única 
conversão para este cliente 

 

• Pode ocorrer várias transações em uma 
única sessão. 
 
Ex: o mesmo cliente pode comprar cinco 
produtos em uma sessão. Os relatórios 
de e-commerce registrarão cinco 
transações para o mesmo cliente. 

 

Best practice 

Meta de conversão são recomendadas 
para objetivos não relacionados e e-
commerce.  

A razão para isso é que o valor 
estipulado para metas de conversão é 
cumulativo. 
 

 

Best practice 

Se voce adicionar um valor para uma 
meta e paralelamente acompanhar 
transações de e-commerce por meio de 
um código de acompanhamento, 
Google Analytics somará o valor da 
transação de e-commerce ao valor da 
meta.  

Assim, a receita será contada duas 
vezes: uma vez como meta e outra, 
como transação de e-commerce. 
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Lição 4.5 – Coletando dados de uma campanha no Google Analytics 

Identificar os canais que direcionaram os visitantes para o seu site pode ser últil para 
praticamene qualquer tipo de negócio, além de ajudar a direcionar os investimentos para os 
canais que atraem mais tráfego. 

Google Analytics captura as informações sobre origem e mídia de todos os visitantes que 
chegam até o seu website. 

• Origem (source): é o nome do website que direcionou o visitante até o seu website 
(ex: google.com.br, facebook.com, etc) 

• Mídia (medium): é o mecanismo utilizado pelo visitante para chegar em seu website. 
Há três tipos de mídia: 

o Orgânica: quando o visitante chega ao seu website por meio de um 
mecanismo de busca orgânico ou não pago. 

o Site de referência: quando o visitante chega ao seu website por meio de 
outro website, que possui um link que o direciona para sua página. 

o None: quando o visitante digita o seu endereço eletrônico direto na barra de 
endereços do browser ou acessa o seu website por meio de bookmarks 
(favoritos). 

Como são coletados os dados de outros canais/campanhas no Google Analytics? 

Para acompanhar outros canais no Google Analytics como: banner, newsletter ou mídias 
sociais, você deve utilizar um processo chamado link tagging.  

O que e link tagging? 

Esse processo consiste em adicionar uma informação extra ao link, utilizado pelo visitante, 
para chegar ao seu website. Essas informações são armazenadas sob o nome de campaign 
tags e sobrescrevem uma das três mídias que seriam atribuídas por default pelo Google 
Analytics. 

Há cinco Campaign Tags que podem ser utilizadas no processo de link tagging: 

1. Source: permite sobrescrever a origem (source) que seria atribuída normamente 
pelo Google Analytics para Newsletter, por exemplo. (Essa tag é obrigatória!) 

2. Medium: permite sobrescrever a mídia (medium) que seria atribuída normamente 
pelo Google Analytics para e-mail, por exemplo. (Essa tag é obrigatória!) 

3. Campaing: permite adicionar um nome para sua campanha. Por exemplo: 
promoções de verão. (Essa tag é obrigatória!) 

4. Term: permite que você determine palavras-chave (keyword) que devem ser 
identificadas para campanhas de busca patrocionada (ou seja, Adwords – 
campanhas pagas). (Essa tag é opcional!) 

5. Content: pode ser utizada acrescentar uma informação que permita diferenciar o 
conteúdo de campanhas semelhantes, como por exemplo, promoções de verão 
infanto-juvenil  e promoções de verão moda feminina. (Essa tag é opcional!) 
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Por que link tagging é tão importante? 

Usando link tagging, você poderá obter informações mais precisas sobre suas campanhas, 
o que permitirá um acompanhamento mais detalhado sobre cada uma de suas campanhas e 
seus respectivos visitantes. 

Suponhamos que você esteja trabalhando com dois tipos de campanhas pagas (adwords) 
ao mesmo tempo: 

 

Adwords 1: anúncios laterais e Adwords 2: Links patrocionados. 

Considere que a campanha Adwords 1 não possui nenhuma Campaign Tag: 

Google Analytics exibirá informações sobre os visitantes que clicarem sobre essa campanha 
da seguinte forma: 

• source (origem): será o link da campanha  
• medium (mídia): será atribuída como referral (site de referência)  

Fora isso, não será registrada nenhuma informação adicional, já que a campanha Adwords 
1 não possui qualquer Campaign Tags. 

Considere que a campanha Adwords 2 possui Campaign Tags e permite o 
acompanhamento de informações adicionais.  

Google Analytics exibirá informações sobre os visitantes que clicarem sobre essa campanha 
da seguinte forma: 

• source (origem): será exibida a informação que você definiu em sua campaign tag, 
por exemplo, a URL da campanha 

• medium (mídia): será exibida a informação que você definiu em sua campaign tag, 
por exemplo: display  

• campaign: será exibida o nome que você definiu em sua campaign tag, por exemplo: 
summersale 

Veja a figura abaixo, que ilustra como a informação será exibida para a campanha 
Adwords 1 e Adwords 2. 
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Campaign Tags utilizam o cookie _utm, a fim de acompanhar informações adicionais sobre 
a campanha. 

Caso você tenha dificuldade em contruir suas campaign tags, é possível utilizar ferramentas 
de suporte como URL bilder, por exemplo. 

Google Analytics e Google Adwords 

Google Analytics e Google Adwords são duas ferramentas do Google que permitem analisar 
melhor o seu website e suas campanhas de marketing online. É possível integrar essas 
duas ferramentas para obter uma visão mais abrangente sobre o seu negócio. 

Para as campanhas Adwords, não é necessário nenhum ajuste adicional para acompanhar 
campaign tags. Ao usar a propriedade auto-tagging, o Google registra a cinco diferentes 
campaign tags automaticamente: 

1. Source 
2. Medium 
3. Campaign 
4. Keyword 
5. Content 

Além disso, com auto-tagging o Google ainda exibibe informações específicas das 
campanhas adwords, como palavras-chaves utilizadas nos casos em que sua campanha 
apareceu entre os resultados de busca do visitante, por exemplo. 

Você ainda pode agrupar informações relacionadas a uma campanha específica sob um 
mesmo canal, a fim de facilitar o acompanhamento de cada uma de suas campanhas. 
Google Analytics reconhece automaticamente vários canais pré-definidos como por exemplo: 
direct, e-mails, social, organic e display. Mas você também pode criar o seu próprio canal ou 
redefinir os canais pré-existentes de acordo com as suas necessidades. Por fim, ainda é 
possível separar os canais em básicos e personlizados. 

Onde as informações sobre suas campanhas são exibidas no Google Analytics? 

1. Source e Medium: dados sobre source (origem) e medium (mídia) podem ser 
acessados no relatório Aquisição > Todo o tráfego. 
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2. Campaign: Dados sobre suas campanhas (inclusive campanhas Adwords) serão 
exibidos no relatório Aquisição > Campanhas. 

3. Keyword: Dados sobre suas as keywords (palavras-chave) relacionadas às suas 
campanhas (inclusive campanhas Adwords) serão exibidos no relatório Aquisição > 
Palavras-chave > Pagas. 

4. Content: Dados sobre suas o conteúdo relacionado às suas campanhas (inclusive 
campanhas Adwords) serão exibidos no relatório Aquisição > Campanhas – ajuste 
a primeira dimensão para “Conteúdo de anúncio”. 
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Lição 5.1 -  Relatórios do Google Analytics 

Em sua maioria, os relatórios do Google Analytics são intuitivos e fáceis de compreender. 
Entretanto, há inúmeras propriedades qe podem ser utilizadas para manipular os dados e 
fornecer insights sobre o seu negócio. 

Veja como definir algumas atividades rotineiras no Google Analytics 

Como alterar e comparar datas e analisar dados de dois períodos de tempo 
simultaneamente? 

Utilize o calendário disponível no canto superior direito dos relatórios, seja clicando sobre 
uma data no calendário ou digitando a data desejada nos campos apropriados. 

 

Lembre-se: a data definida permanece válidas em todos os relatórios e gráficos até que 
você a altere manualmente ou encerre seu login no Google Analytics 

Como exibir os dados graficamente? 

A exibição de dados pode ser em dias, semanas ou meses. Além disso, você pode (e deve) 
acrescentar anotações em seus gráficos, a fim de registrar acontecimentos específicos que 
podem interferir em seus relatórios, como por exemplo a data de implementação de um 
novo design ou abertura de uma determinada campanha. 
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Para criar anotações, simplesmente dê um clique duplo no gráfico sobre a data em que se 
deseja fazer uma anotação. As anotações ainda podem ser privadas (visualizadas somente 
por você) ou compartilhadas com qualquer pessoa, definida por você. 

 

Métricas padrão 

Todos os relatórios do Google Analytics possuem métricas padrão, que são exibidas no 
canto superior esquerdo de cada relatório. 

 

Para alterar a métrica padrão, basta clicar na seta (ver destaque acima) e escolher a métrica 
desejada. Você ainda pode comparar duas métricas no mesmo gráfico para verificar como 
elas se interrelacionam, selecionando uma métrica adicional ao lado, como na figura abaixo. 

 

 

Dados representados em tabela 

A maioria dos relatórios apresenta os dados em uma tabela, detalhando os dados em 
dimensões e métricas. As linhas da tabela correspondem às dimensões e as colunas 
correspondem às métricas (números, somas, proporções, etc). 

A primeira dimensão da tabela permite controlar o que deve ser exibido na primeira coluna 
da tabela.  
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Você ainda pode acrescentar uma dimensão secundária à maioria dos relatórios, ou seja, 
uma coluna adicional ao lado direio da primeira coluna da tabela, a fim de ver os dados com 
mais detalhes. 

 

Ainda é possível controlar o conjunto de métricas exibidos nos relatórios, como você pode 
ver abaixo. 
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Os diferentes conjuntos de métricas são organizados em abas, dispostas no topo dos 
relatórios: 

 

Cada aba apresenta métricas diferenciadas, que mensuram a maneira como o visitante 
interage com o seu website. As abas relacionadas à conversão exibem informações sobre 
metas e taxas de conversão (ver informações complementares na Lição 4.4 – Configure 
metas e e-commerce no Google Analytics). 

Lembre-se: A aba e-commerce só estará disponível se o seu website estiver configurado 
como e-commerce. 

Como aplicar filtros e segmentos aos dados da tabela? 

Isso pode ser bastante útil para exibir apenas os dados significativos em relação ao que se 
pretende analisar. Para isso, digite o que você pretente visualizar na pequena caixa no alto 
do relatório. Essa ferramenta permite filtrar os dados de forma simples e fácil. 

 

Atenção: o filtro é aplicado apenas aos dados contidos na primeira coluna da tabela, ou seja, 
a dimensão primaria. Para filtrar os dados da dimensãao secundária é necessário utilizar 
filtros avançados, como exibido abaixo. 
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Depois é só ajustar o filtro conforme os seus propósitos, como exibir apenas as colunad com 
métrica acima de 50, por exemplo, para “limpar” os dados de baixo impacto de seus 
relatórios. 

 

 

Diferentes opções de visualizações dos dados nos relatórios 

Aqui é possível organizar os dados em diferentes tipos de visualizações: 
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1. Gráfico pizza: os dados são exibidos em valores percentuais para qualquer mérica 
selecionada por você na caixa de opções 

 

2. Gráfico de barras: os dados são exibidos em barras para qualquer mérica 
selecionada por você na caixa de opções 

 

3. Gráfico comparativo: permite observar como os dados se comportam em relação a 
um valor médio determinado. Aqui também é possível selecionar a métrica desejada 
na caixa de opções 
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4. Pivot-Tabela: é a única forma de visualização que permite a exibição de, no máximo, 
3 dimensões (as demais opções de visualização permitem a exibição de apenas 2 
dimensões). 

 

A opção “Rotação de” permite definir o que será exibido nas diferentes colunas. Você 
ainda pode selecionar a dimensão primária (dados a serem exibidos na primeira coluna) 
e dimensão secundária (dados a serem exibidos à direita da dimensão primária). 

 

Como exibir dados do relatório no gráfico? 

Clique à esquerda dos itens que deseja exibir e depois, clique em “inserir linhas”. Você 
pode exibir até 6 itens simultaneamente no gráfico. 

 

 

O gráfico ficará assim: 
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Por padrão, cada reltório exibe inicialmente 10 linhas, que podem ser ampliadas clicando 
na caixa de opções na parte inferior da tabela. 

 

 

Relatórios personalizados e atalhos 

Você ainda pode criar relatórios personalizados e atalhos para os relatórios analisados 
com mais frequência. Os atalhos gravam a sequência de configurações utilizadas em 
seus relatórios (modos de visualização e combinação entre dimensões e métricas), de 
modo que você não precisa repeti-las, toda vez que acessa-los. 
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Assim, é possível retomar as configurações manualmente e aplica-las rapidamente aos 
relatórios de sua conta do Google Analytics. 
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Lição 5.2 – Relatórios de público-alvo (audience)  

Nesse relatório estão reunidas as informações como: 

• características sobre os visitantes do seu website 
• maneira como eles interagem com o seu conteúdo 
• seu comportamento em relação ao seu negócio 
• quais equipamentos técnicos eles utilizam para 

acessar seu website 

No Google Analytics não é exibido qualquer dado que possa 
identificar os usuários de seu website.Todos os dados exibidos 
sobre os seus visitantes são anônimos. 

Localização 

É o relatório que permite determinar a localização geográfica do seu público. Essa 
informação é determinada pelo endereço de IP utilizado para acessar seu website.  

Esse relatório permite analisar todas as métricas geograficamente, idenficando mercados 
emergentes ou aumentando o investimento em programas de fidelização ao cliente em 
determinadas cidades, por exemplo. 

 

As tabelas desse relatório fornecem informações mais detalhadas, por meio das quais é 
possível traçar estratégias locais, a fim de otimizar o seu negócio para um público-alvo 
específico, criar campanhas ou publicar conteúdos baseados nas características locais. 

Você ainda pode analisar a interação de seu público alvo com o seu website, analisando a 
taxa de bounce rate nos locais onde você possui maior público, por exemplo. 
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Comportamento 

Aqui você diferenciar os seus visistantes entre novos e retornos, o que pode ser bastante útil 
para avaliar a fidelidade de seu público-alvo, comparando dois períodos de tempo diferentes.  

 

Ainda é possível analisar o comportamento de compra de seus visitantes utilizando a aba 
Ecommerce no alto do relatório. Isso pode ajuda-lo a desenvolver estratégias de 
remarketing ou programas de fidelização em determinados pontos de venda. 
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Frequência e tempo para retorno 

Esses relatórios permitem analisar o comportamento e sua interação com o conteúdo do seu 
website em um determinado período de tempo. O relatório de frequência exibe abaixo exibe 
a quantidade de pessoas que visitaram o seu website apenas uma vez, por exemplo. 
Quantas visitaram o seu website duas, três ou mais vezes? 

 

Se a maioria dos visitantes não retornam, você pode inferir que está atingindo o público-alvo 
errado ou precisa otimizar o conteúdo ou design de seu site, a fim de torna-lo mais atrativo 
para os visitantes. 

O relatório tempo para retorno exibe quantos dias se passaram entre uma visita e outra, 
ou seja, após quantos dias o visitante retornou ao seu website. Assim, você poderá saber se 
a maioria dos visitantes leem seu website uma vez por semana ou uma vez por mês, por 
exemplo. 
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Essa informação pode ser bastante útil a fim de identificar com que regularidade o conteúdo 
do seu website deve ser atualizado ou com que regularidade você deve enviar uma 
newsletter aos seus leitores. 

O relatório de engajamento permite observar quanto tempo (em segundos) o visitante 
permanece em seu website e quantas páginas foram visualizadas nesse tempo. Avaliar se o 
tempo de engajamento é bom ou ruim depende da natureza do seu website e da quantidade 
de conteúdo oferecido.  

Se o tempo de permanência for superior ao esperado, é possível que o visitante encontre 
dificuldades técnicas ou se o tempo de permanência é maior entre 12 e 13 horas, é possível 
que o visitante tenha aberto o seu site e saído para almoçar, por exemplo. 

 

Da mesma forma, os dados exibidos no relatório profundidade de navegação dependem 
da natureza e dos propósitos do seu website.  
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Se a sua página oferece uma lista de endereços dos pontos de vendas é natural que o 
visitante alcance a informação que procura com apenas dois cliques. Mas se você oferece 
dados sobre a estrutura de uma empresa e os processo utilizados em cada setor é esperado 
que o visitante navegue mais entre as informações oferecidas. 

Tecnologia 

Esse relatório permite acessar informações técnicas sobre sistema operacional, browser, 
versão do browser e outros dados sobre as tecnologias utilizadas para acessar o seu 
website. 

Assim é possível para quais browsers é necessário adaptar o design do seu website ou se a 
maioria do seu público-alvo prefere acessar o seu site por meio de smarphones, o que 
justificaria desenvolver uma versão móvel, mais simplificada, apropriada para aparelhos 
celulares. 

Você ainda pode comparar essas informações em períodos de tempo diferentes para avaliar 
em que direção a tecnologia utilizada por seus visitantes está evoluindo. Você ainda pode 
ter acesso a detalhes como o nome ou marca do aparelho celular utilizado, provedor de 
internet ou resolução de tela. 

Essa informações são mais úteis para a sua equipe técnica, a fim de criar soluções e 
designs que melhores a experiência do usuário com o seu website. 

Ainda é possível alterar o código de acompanhamento do Google Analytics para 
acompanhar informações adicionais sobre os usuários como o nome da empresa para o 
qual o computador utilizado para acessar o seu website está registrado. Essas informações 
adicionais serão exibidas no relatório personalizado.  
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Para usar essas funcionalidades, é necessário utilizar a versão mais nova de 
acompanhamento do Google Analytics. 
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Lição 5.3 – Relatórios de aquisição (acquisition)  

Nesse relatório é possível compreender: 

• como os visitante encontram o seu website  
• quais os canais que os visitantes utilizam para chegar 

até o seu website  
• quais os canais são responsáveis por atrair tráfego de 

qualidade para o seu website 

Isso é bastante útil para determinar estratégias de marketing 
digital ou estabelecer políticas de investimentos em mídias ou 
campanhas de marketing online que geram maiores receitas 
para o seu negócio. 

 

Todo o tráfego 

Este relatório exibe todos os canais que geram tráfego para o seu website: 

 

Assim é possível concluir que a maioria dos visitantes conhece sua marca (e seu website), 
já que mais de 40% de seus visitantes digitam o endereço de sua página diretamente no 
browser (ver source=direct acima). 

Lembre-se que é possível personalizar a exibição dos dados desse relatório utilizando 
campaign tagging (ver Lição 4.5 – Coletando dados de uma campanha no Google Analytics). 

O segundo passo é analisar o quão qualificado é o tráfego atraído por cada canal, ou seja, o 
quanto cada canal contribui trazendo visitantes que compram o seu produto. Um dos 
indicadores que apontam a qualidade do tráfego é a taxa de bounce rate. Altas taxas de 
bounce rate demonstram que o público atraído não apresenta interesse pelo conteúdo 
visualizado ou não encontraram ali o que estavam procurando. 
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Adicionar dimensões secundárias como “página de entrada”, por exemplo, podem fornecer 
detalhes como:  

• Qual conteúdo é considerado desinteressante pelo visitante? 

 

Ainda é possível utilizar filtros para exibir apenas as informações referentes a um canal 
isolado. Com certeza, nem todas as páginas exibidas por este canal são consideradas 
desinteressantes. Assim, você pode identificar páginas específicas em que deve concentrar 
seus esforços de otimização. 

Se você definiu metas ou possui um site e-commerce, há ainda a possibilidade de avaliar 
aspectos complementares relacionados a cada meta ou conversão, acessando as abas 
superiores do relatório como mostrado abaixo. 

 

Lembre-se: Google Analytics geralmente atribui a conversão ao canal com o qual o visitante 
interagiu antes de concluir a conversão. Tenha isso em mente ao analisar o desempenho de 
cada canal nos relatórios de aquisição. 

Ao selecionar medium como primeira dimensão, o relatório exibirá a performance de cada 
tipo de tráfego. Mas se você preferir ver os tipos de tráfego por categorias, é mais 
apropriado o relatório Canais.  
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Como já comentado na Lição 4.5 – Coletando dados de uma campanha no Google Analytics, 
Google Analytics detecta a maioria dos canais automaticamente, mas também é possível 
personaliza-los conforme a natureza e objetivos de seu negócio. 

Campanhas 

Esse é o melhor relatório para avaliar o desempenho de suas campanhas de marketing 
digital. Se você estiver utilizando auto-tagging (recomendado), Google Analytics irá registrar 
o nome de cada campanha automaticamente. 

Se você utiliza o mesmo nome de campanha para origens ou mídias diferentes, você ainda 
pode trabalhar com dimensões secundárias para detalhar melhor suas campanhas, 
analisando todas as campanhas de uma determinada origem (source) ou medium (mídia), 
por exemplo. 

Por fim, se você adicionou um termo em sua campaign tag para diferenciar duas versões 
diferentes de uma mesma campanha (Ex:  nome da campanha: “coleção outono-inverno” 
termos: banner1 e banner2), selecione “conteúdo do anúncio” como dimensão primária 
para identificar qual versão do banner é mais efetiva para seu negócio.  
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Lição 5.4 – Relatórios de adwords  

 

Trata-se de um relatório específico para exibir as informações 
referentes às suas campanhas adwords. Esse relatório se 
diferencia dos demais relatórios de aquisição por dois 
aspectos: 

 

1. São exibidas apenas informações provenientes do 
Google Adwords. 
 

2. As informações exibidas são importadas diretamente 
da sua conta Adwords. 
 
 

Assim, todas as métrica exibidas como ROI ou Revenue per 
Click são baseadas em dados do Google Adwords e suas 
campanhas pagas. 

 

Esse relatório permite visualizar: 

• Métricas relacionadas ao website 

 

• Métricas relacionadas às metas que você definiu 

 

• Métricas relacionadas à atividades de ecommerce 
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• Métricas relacionadas à receita gerada por cada campanha 

 

o Visitas: corresponde ao número de visitante que o seu website recebeu por 
meio de campanhas adwords 

o Impressões: corresponde ao número de vezes que um anúncio foi exibido 
(Atenção: ser exibido não significa que alguém clicou sobre o anúncio.) 

o Cliques: corresponde ao número de vezes em que o anúncio foi clicado. 
 

É normal que as métricas entre visitantes e cliques apresentem valores diferentes. É 
possível ter mais visitantes do que cliques, como mostra o exemplo acima. A razão para isso 
é que alguns visitantes clicam sobre o anúncio e depois, durante uma outra sessão, 
retornam ao site por meio de bookmarks (favoritos). Além disso, a informação sobre um 
visitante é armazenada, de forma que algumas visitas podem representar mais de um clique 
sobre o anúncio.  
 
Ex: visitante 1 clicou sobre o anúncio em 12.10.2013 e depois, clicou sobre o anúncio 
novamente no dia seguinte. 
 
Atenção: 
 
Se você observar que o seu relatório registra menos visitas do que cliques:  
 

1. Certifique-se que o seu código de acompanhamento do Google Analytics está 
instalado corretamente em todas as páginas do seu website. 

2. Outra razão para que isso ocorra é o fato de alguns visitantes navegarem para 
outras páginas antes de que o código de acompanhamento do Google Analytics 
possa ser executado. 

3. Além disso, o visitante precisa ter JavaScript para que as imagens e os cookies 
possam ser habilitados pelo browser e para que o Google Analytics possa coletar 
informações sobre eles.  

 
Entretanto, o Google Adwords é capaz de coletar informações sobre os visitantes, mesmo 
em casos em que algum dos fatores acima for interromper a coleta de informações do 
Google Analytics. 
 
 
Avaliando suas ads 

Você pode visualizar os relatórios conforme o nível hierárquico da campaha. Para isso, 
selecione o tipo de campanha que deseja analisar no topo do relatório, como indicado 
abaixo: 
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Depois, é só clicar sobre um tipo de campanha, para obter mais informações sobre cada 
uma delas. Nesse nível, você pode analisar os canais em que a campanha foi veiculada, as 
palavras-chave mais eficientes ou o conteúdo da campanha que obteve o melhor 
desempenho. 

 

Para avaliar a frequência com que suas ads são exibidas ou clicadas, avalie as métricas 
destacadas abaixo: Impressões, Clicks, Goals (metas) e Click Through Rate (CTR) 

 

Elas o ajudarão a compreender o quão visíveis e convincentes são os seus anúncios. Para 
alcançar um valor mais elevado para o seu CTR (Click Through Rate), tente reescrever sua 
ad, para que ela se torne mais interessante aos seus visitantes, por exemplo. 

Se você possui um site de e-commerce ou definiu valores para suas metas, as métricas 
abaixo podem ajuda-lo a identificar o quão rentáveis são as palavras-chave (keywords) de 
seus anúncios: revenue per click (RPC), return on investment (ROI) e Margem 
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A métrica ROI é especialmente importante nessa análise, pois ela ilustra o retorno do 
investimento levando em consideração o total investido em adwords. 

 

Se a sua coluna RPC exibir ZERO e a sua coluna ROI exibir -100%, significa que a sua 
campanha não gerou receita (lucro = zero), como ilustrado abaixo: 

 

Nese caso, certifique-se de que você definiu valores para suas metas ou assinalou a opção 
que habilita site de e-commerce. 

 

Antes de fazer qualquer ajuste em sua campanha adwords, analise o quanto você já investiu 
e certifique-se que você possui tempo e dados suficientes para não tomar uma decisão 
precipitada. Em geral, não é recomendado fazer alterações baseadas em curtos espaços de 
tempo. Considere o tempo necessário para que o cliente complete o processo de conversão 
e ainda os “clientes retornos”, aqueles que inicialmente acessaram o site por meio de 
adwords e retornaram mais tarde para realizar a compra.  
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Lembre-se: a maioria dos visitantes acessam o seu website várias vezes até se tornarem 
clientes. 

Ajuste de lance 

Esse relatório permite que você analise a performance de suas adwords a cada ajuste 
realizado em sua campanha, seja baseando-se: 

• no ajuste da oferta 
• na localidade ou 
• programação de anúncios ao longo do dia. 

Para selecionar qual tipo de ajuste em sua campanha você deseja analisar, basta clicar em 
uma das três opções acima no topo do relatório. 

 

Clique na seta sobre o nome de sua campanha para acessar mais detalhes. Esses dados 
podem ajuda-lo a compreender a maneira como seus visitantes interagem com seus 
anúncios. Assim será mais fácil ajustar seus investimentos em adwords (seja aumentando-o 
o reduzindo-o), a fim de melhorar seu retorno sobre o investimento (ROI). 

 

Palavras-chave do Google Adwords 

Esse relatório permite avaliar o desempenho das palavras-chave que você escolheu para 
como ponto principal em sua campanha adwords. Você ainda pode avaliar: 

• Quais as palavras-chave são boas para atrais novos visitantes? 
• Quais as palavras-chave motiva os visitantes a interagirem com o conteúdo (ou seja, 

que possuem baixa taxa de bounce rate)? 
• Quais as palavras-chave que impulsionam a conversão? 
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Essas informações podem ajuda-lo a otimizar sua estratégia de palavras-chave (keywords) 
seja para atrair mais tráfego, direcionar conversões ou reter clientes, ao analisar quais são 
as keywords mais procuradas (ver relatório consulta de pesquisas correspondidas). 

Você ainda pode adicionar uma dimensão secundária como página de entrada para 
analisar se há diferença entre o desempenho de determinada palavra-chave conforme a 
página em que é exibida, por exemplo. 

 

 

Consulta de pesquisas correspondidas 

Utilize esse relatório para verificar os anúncios que foram exibidos aos visitantes que 
pesquisaram sobre temas relacionados. Você ainda pode acrescentar “palavra-chave” como 
dimensão secundária para analisar quais palavras-chave específicas foram utilizadas para 
alcançar o seu anúncio. 

http://gentecomgente.wordpress.com/


Curso sobre Google Analytics em portugês – Tradução/Anotações de Fernanda Suguino Página 56 
Site: GenteComGente.wordpresscom 

 

 

Partes do dia 

Esse relatório permite analisar estatística de partes do dia ou dias da semana, 
identificando quando o seu anúncio é mais eficiente. Esse relatório lhe permite saber 
quando é mais interessante exibir o seu anúncio, o que também pode ajudar a direcionar os 
investimentos em adwords. 

 

Você pode identificar que possui mais retorno em anúncios exibidos durante a semana e 
baixo retorno sobre anúncios exibidos aos finais de semana. Baseado nisso voce decide 
ajustar o lance de seus anúncios, aumentando a competitividade de anúncios exibidos ao 
longo da semana, quando eles são capazes de atrair o maior número de visitantes. Da 
mesma forma é possível identificar as palavras-chave que funcionam melhor em 
determinados horários do dia. 
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URL de destino 

Esse relatório permite acompanhar as URLs do seu website para as quais os visitantes 
provenientes de seus anúncios foram direcionados durante uma determinada campanha. 
Trata-se de uma relatório exclusivo para páginas de destino relacionadas ao tráfego 
procedente de Adwords. 

Métricas como visitas, bounce rate e visualização de páginas/visitante, associadas a análise 
da taxa de conversão, oferecem uma visão bastante ampla sobre a eficiência de cada uma 
das páginas que participam de sua campanha Adwords. Nesse relatório é fácil identificar as 
páginas que promovem o engajamento do visitante e as páginas que possuem um 
desempenho negativo. 

 

Clicando sobre uma determinada URL, você pode ainda analisar como o tráfego dessa URL 
(página de destino) está distribuído entre os diferentes parceiros que veiculam os anúncios 
Adwords.  

 

 

Esses parceiros são chamados de rede de distribuição e consistem nos seguintes 
participantes: 

• Busca do Google 
• Busca em sites parceiros  
• Conteúdos para os displays (anúncios) adwords 

Na aba superior desse relatório ainda é possível analisar a palavra-chave relevante para 
cada participante da rede de distribuição. 
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Canais (placements) 

Esse relatório permite comparar a eficiência de um anúncio conforme a posição em que este 
é exibido na rede de distribuição. Esse posicionamento pode ser gerenciado por você ou 
automático, conforme exibido abaixo. 

 

Você pode investigar ainda o domínio e a URL específica onde o anúncio está posicionado, 
usando as demais abas superiores desse relatório. 

 

Esse relatório pode ser útil para identificar quais posicionamentos de anúncios atraem mais 
público ou contribuem direcionando o visitante para a conversão. 

 

Posições de palavra-chave 

Por fim, se você ainda quiser saber se o posicionamento de seu anúncio apresenta 
influência no desempenho de suas palavras-chave, use o relatório posições de palavra-
chave. 

Selecione uma das palavras-chave da lista e depois, selecione a métrica que você deseja 
utilizar para analisar o desempenho, como na figura abaixo. 
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Supondo que você selecionou a métrica bounce rate, é possível observar no exemplo 
abaixo que a taxa de rejeição varia significativamente conforme a posição em que essa 
palavra-chave é exibida em seus anúncios Adwords. 

 

Utilizar a métrica visitas também permite analisar como as suas palavras-chave e seus 
ajustes de lance determinam os locais/posições em que seus anúncios são exibidos com 
mais frequência. 

 

O exemplo acima exibe dados para a rede de distribuição busca do Google.  
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As informações destacadas em azul na tabela acima se referem à posição de seu anúncio 
em resultados de busca paga (ver abaixo destaque em vermelho na figura abaixo).  

Já as informações em branco, mais à direita na tabela acima, referem-se aos anúncios 
laterais, que eu ilustrei abaixo na cor verde. 
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Lição 5.5 – Relatórios de comportamento  

Esse relatório fornece informações sobre como os visitantes 
interagem com o seu website ou aplicativo móvel, incluindo 
tudo que se relacione com o seu conteúdo e a maneira como as 
pessoas navegam em suas páginas. 

 

Conteúdo do site > todas as páginas 

Esse relatório lhe permite analisar o desempenho de cada uma 
das páginas do seu website, inclusive a popularidade de cada 
conteúdo entre seus visitantes. 

Dentra as méricas que permitem analisar a popularidade de um 
conteúdo destacam-se: 

• Page View: exibe a frequência com que determinado conteúdo foi visualizado por 
seus visitantes. 

• Tempo de permanência na página: por quanto tempo o coneúdo foi capaz de reter 
a atenção de seus visitantes. 

• Bounce Rate: quais conteúdos despertaram o interesse de seus visitantes, 
incentivando-os a interagirem com seu website? 

As páginas são exibidas conforme seu URI (ou seja, a URL sem o 
domínio: www.mysite.com.br, por exemplo). Mas você também pode optar por visualizar as 
páginas conforme seus títulos clicando na aba superior desse relatório (como indicado pela 
seta vermelha abaixo). 
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Detalhamento do conteúdo 

Esse relatório agrupa as páginas conforme elas estão dispostas na estrutura do site. Cada 
pasta representa um nível hierárquico e pode ser analisada com mais detalhes para 
identificar as sessões mais utilizadas por seu visitantes e/ou potenciais de otimização. 

Uma boa opção de visualização para obter essa informação é o gráfico de pizza. 

 

 

Páginas de destino 

Exibe todas as páginas nas quais o visitante chegou ao seu website, ou seja, o seu “cartão 
de visitas”. 

 

Páginas de saída 

Exibe a última página visualizada pelo visitante antes de sair do seu website. É importante 
analisar as páginas exibidas com cuidado para tentar identificar se há algo que possa ser 
feito para redirecionar os visitantes que não converteram. 

 

Pesquisa interna 

O relatório de pesquisa interna oferece informações valiosas sobre o que as pessoas 
procuram no seu website: 

• seja para navegar mais rápido em conteúdos de seu interesse,  
• seja porque não encontram o que procuram (pense em possibilidades de otimização!) 
• seja porque gostariam de saber mais sobre o tema. 

Assim você pode verificar se a ausência de um determinado conteúdo no website ou ainda 
observar se é necessário melhorar a acessibilidade de determinada página. Os termos 
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pesquisados em seu website também podem lhe servir de inspiração para campanhas de 
marketing ou adwords. 

Usando a dimensão secundária palavras-chave (ver figura abaixo) você ainda pode 
verificar quando os usuários realizaram múltiplas buscas internas em seu website, 
provavelmente porque eles não encontraram da primeira vez o conteúdo que procuravam. 

 

 

Atenção:  

Esse relatório inclui apenas os visitantes que realizaram uma busca interna.  

• A métrica total de pesquisas exclusivas representa o número de vezes que a 
busca interna foi utilizada em seu website. 

• A métrica resultados representa o número de páginas visitadas pelos usuários, cujo 
endereço (URL da página) foi exibido como resultado de uma pesquisa interna.  

• A métrica porcentagem de saídas de pesquisa exibem o número de buscas 
internas realizadas por um visitante antes de abandonar o seu website. 

• A métrica porcentagem de refinamentos de pesquisa exibem o número de vezes 
que um visitante realiza uma nova busca imediatamente após já ter realizado uma 
outra busca interna. 

• A métrica tempo depois da pesquisa exibe o tempo que o visitante ainda 
permaneceu no seu website após ter realizado uma pesquisa interna.  

• A métrica média de páginas por visita exibe o número médio de páginas 
visualizadas por seus visitantes após terem realizado uma pesquisa interna. 
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Para ser capaz de coletar informações referentes de pesquisas internas habilite essa opção 
no modo de administração de seu perfil. 

 

Eventos 

Se você incorporou Flash, Ajax ou outro tipo de elementos interativos em seu website, pode 
ser útil implementar eventos para acompanhar essas atividades (também chamadas de hits) 
em seus visitantes.  

Os eventos permitem acompanhar outras atividades além de pageview, ou seja, atividades 
que normalmente não são registradas pelo Google Analytics, como downloads, video player, 
logins etc (ver mais detalhes na Lição 3.2 – Como definir métricas-chaves e dimensões?). 

O relatório eventos principais reúne todos os eventos implementados em seu website. 
Esse eventos são ainda organizados por: 

• Categorias (Ex: vídeos) 
• Ações (se refere a um refinamento da categoria como por exemplo play ou pause) 
• e Rótulos (este item é opcional e se refere a detalhes sobre o evento, como o nome 

do vídeo, por exemplo) 

que podem ser selecionados nas abas superiores do relatório, como mostra a figura abaixo. 
Tanto as categorias, como as ações e os rótulos podem ser personlizados conforme a sua 
necessidade. 

 

Para implementar eventos, conte com a ajuda de um profissional especializado. 

 

 

http://gentecomgente.wordpress.com/


Curso sobre Google Analytics em portugês – Tradução/Anotações de Fernanda Suguino Página 65 
Site: GenteComGente.wordpresscom 

Fluxo de comportamento 

Esse relatório permite visualizar o caminho traçado pelo visitante ao navegar de uma página 
para outra em seu website.  

 

Assim você pode indentificar quais são os conteúdos que mantêm os visitantes engajados e 
quais não.  

• As caixas verdes simbolizam as páginas de seu website – É possível clicar sobre 
uma caixa para verificar o grupo de páginas que correspondem è essa etapa da 
navegação, explorando destaques relacionados ao tráfego nessas páginas. 
 

• As linhas cinza simbolizam o tráfego, ou seja, o fluxo de visitantes que navega entre 
uma página e outra – É possível clicar sobre uma linha cinza para destacar uma 
determinada trajetória de navegação em seu website. 
 

• As linhas vermelhas simbolizam os visitantes que abandonaram o seu website 
naquela etapa. 

Ao clicar sobre uma caixa (verde) e selecionar a opção explorar o tráfico por aqui (ver 
figura abaixo), você poderá ver todas as conexões que levam até essa caixa e todas as 
conexões que são geradas a partir dessa etapa. 
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Analisando uma página específica você ainda pode tirar conclusões sobre o quanto essa 
página é eficiente como página de entrada para os seus visitantes ou quais são os caminhos 
de navegação mais comuns em seu website. 

Você ainda pode analisar os caminhos traçados pelos visitantes que abandonaram o seu 
website para tentar compreender a experiência que eles tiveram em seu site e os fatores 
que os levaram a não efetuar uma conversão ou atingirem determinado objetivo. 

Dentre as possibilidades de visualização do relatório fluxo de comportamento, você pode 
escolher entre uma das opções abaixo: 

 

• Páginas (sempre representados nas visualizações em caixas verdes) 
• Eventos (sempre representados nas visualizações em caixas azuis) 
• Ou páginas e eventos num mesmo fluxo de comportamento 
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Lição 5.6 – Relatórios personalizados e painéis 

Painéis e relatórios personalizados contribuem para simplificar o processo de relatórios, 
destacando as informações que são mais importantes para você e para o seu negócio. 

Relatórios personalizados 

Trata-se da possibilidade de definir dimensões e métricas individualizadas, que serão 
exibidas em forma de relatório sobre o tema que você escolher. É uma ferramenta 
importante, pois permite que você veja em um único lugar todas as informações-chave para 
o seu plano de negócios. 

Como criar um relatório personalizado? 

1. Clique na aba personalização, como exibido na figura abaixo. 
 

 
2. Os relatórios personalizados criados podem ser acessados no menu à esquerda, 

como abaixo: 
 

 
 

3. Para criar um novo relatório personalizado, clique em 
 

4. Atribua um nome ao seu relatório personalizado: 
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5. Escolha o tipo de relatório que você deseja criar. Você pode escolher entre os 
seguintes tipos: 
 

• Explorador: este relatório lhe exibirá uma hierarquia de dados, de forma que 
será possível clicar sobre dados da tabela para obter informações mais 
detalhadas. 

• Tabela fixa: este relatório exibirá uma tabela simples, que lista todas as 
informações. 

• Cobertura regional: este relatório é semelhante ao relatório explorador, mas 
neste caso, é exibido uma visualização geográfica (como exibido abaixo) ao 
invés de uma tabela. 

 

 
 
 

6. Determine as dimensões e métricas que deseja visualizar em seu relatório, como 
indicado abaixo. Independente do tipo de relatório você tenha escolhido acima, é 
necessário selecionar pelo menos uma dimensão (destacada em verde) e pelo 
menos uma métrica (destacada em azul) a ser exibida no relatório personalizado. 
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Se você criar muitas métricas ao seu relatório personalizado, agrupe as méricas em 
grupos para manter o seu relatório organizado. Para isso crie grupo de métricas, 
clicando no botão  
 
Se você estiver trabalhando com relatório do tipo explorador ou cobertura regional 
adicionar mais de uma dimensão permite clicar sobre a informação para obter dados 
adicionais. Nos relatórios do tipo tabela fixa, caso você opte por visualizar mais de 
uma dimensão, elas serão exibidas lado a lado no relatório. 
 
Atenção: diferentes dimensões poderão ser comparadas lado a lado, mas não 
podem ser (re)unificadas posteriormente no relatório. 
 

7. Você pode aplicar filtros que delimitem os dados que devem ser exibidos no relatório. 
Para isso clique em  
 

É possível aplicar mais de um filtro por relatório. Veja mais informações sobre filtros 
na Lição 4.3 – Construa filtros simples no Google Analytics. 

 
8. Por fim, selecione em que locais de sua conta Google Analytics o relatório 

personalizado deve ser exibido, seja toda a propriedade em que você se encontra ou 
um perfil específico. 
 

9. Clique em finalizar para concluir a criação de seu relatório. 
 

Lembre-se: todas as funcionalidades dos demais relatórios do Google Analytics também 
estarão disponíveis em seu relatório personalizado. 

 
Como editar, copiar, compartilhar ou apagar um relatório personalizado? 

Para modificar um relatório personalizado já existente, clique na aba personalização, como 
indicado no item 1 do tutorial Como criar um relatório personalizado?. Depois, clique nas 
opções disponíveis (ver abaixo) para realizar suas alterações. 

 

Ao compartilhar um relatório personalizado, você compartilha apenas a estrutura do relatório. 
Atenção: Nenhum dado ou informação será compartilhada. 
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Painéis  

Também é uma ferramenta bastante útili, pois 
oferece-lhe a possibilidade de acessar rapidamente 
os relatórios e seu segmentos mais relevantes lado 
a lado em num só lugar.  

Assim, você pode monitorar várias métricas de uma 
única vez, sendo para acompanhar o desempenho 
dos números ou comparar informações diferentes 
e/ou complementares lado a lado. 

Toda conta do Google Analytics possui um painel personalizado, que pode ser visualizado 
no menu lateral meu painel de controle, destacado acima. Mas também é possível criar 
seu próprio painel ou mesmo vários painéis conforme o seu propósito. 

 

 

Em qualquer relatório é possível enviar um widget (cada uma das 
caixinhas do seu painel)para o seu painel clicando no botão  

 

Outra maneira de adicionar um widget ao seu painel é clicando no 
botão, na parte superior do seu painel 

 

 

Você ainda pode personalizar a maneira como prefere visualizar o seu painel, alterado o 
layout e o número de colunas a serem exibidos como mostra a figura abaixo.  

Você ainda pode usar os comandos arrastar-e-soltar para organizar o seu ou painel. 
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Para editar ou excluir qualquer item do seu painel, clique nos comandos superiores de cada 
widget. 

 

Assim como os relatórios personalizados, os painéis também permitem que você defina 
dimensões, métricas e filtros específicos, a serem exibidas nos widgets de seu painel.  

Você ainda pode escolher se deseja visualizar os dados de forma contínua ou em tempo 
real. Você pode duplicar o mesmo widget configurando um para exibir dados contínuos e 
outro para exibir dados em tempo real. 

Por padrão, o painel personalizado é visualizado apenas no perfil de sua conta Google 
Analytics em que foi criado. Mas é possível compartilhar a estrutura de seu painel com 
outras pessoas clicando em  
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Ao compartilhar um painel personalizado, você compartilha apenas a estrutura do painel. 
Atenção: Nenhum dado ou informação será compartilhada. 

Para se assegurar que o seu painel possui as informações mais importantes para você e 
para o seu negócio observe novamene o seu plano de negócio. 

Para obter mais ideias sobre paineis, relatórios ou segmentos personalizados consulte a 
galeria de soluções do Google: www.google.com/analytics/learn/solutions-gallery.html 
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Lição 6.1 – Relatório Visualização de Funil (Goal Flow)  

 

Esse relatório ajuda você a compreender o caminho utilizado 
por seus visitantes até completarem/atingirem uma de suas 
metas.  

Para que esse relatório possa ser exibido, é necessário que 
você tenha configurado pelo menos uma meta e um funil de 
meta (com uma ou mais etapas) para o seu perfil (veja mais 
detalhes sobre o tema na Lição 4.4 – Configure metas e e-
commerce no Google Analytics). 

 

Fluxo da Meta 

Uma vez definidos os passos exibidos na figura acima, você poderá ver o relatório fluxo da 
meta, como ilustrado abaixo. 
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Nesse relatório, cada caixa (verde) representa uma das etapas do funil que você definiu em 
sua meta. A última caixa represena sua meta. 

Ao clicar sobre qualquer uma das caixas, você verá estatísticas mais detalhadas sobre as 
pessoas que iniciaram o caminho definido por você, quantas seguiram em frente e quantas 
desistiram nessa etapa do processo de conversão. 

Analisar as etapas em que um grande contingente de visitantes saíram do processo de 
convesão pode ajuda-lo a identificar potenciais de otimização, melhorando a experiência do 
usuário e incentivando-o a prosseguir.  

 

Analisar tráfego inesperado entre as etapas do processo de conversão pode ser útil para 
identificar possíveis falhas técnicas no preenchimento de um formulário ou identificar pontos 
do processo que poderiam ser simplificados. 

Clique ainda na opção detalhes do grupo para verificar qual página está configurada como 
etapa de um funil de conversão. Essa é uma maneira de se assegurar de que as etapas de 
seu funil foram configuradas corretamente. Se você notar dentre as páginas listadas, alguma 
que não corresponde as etapas pré-definidas por você, faça correções em seu funil de 
metas, como exibido na primeira ilustração desse capítulo. 
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O relatório fluxo da meta ainda exibe uma tabela que organiza os dados referentes cada 
uma das etapas que você definiu, separandos-os por canais. Isso pode ser útil para 
investigar qual canal é mais eficiente para seu processo de conversão. 

 

Você ainda pode clicar sobre uma das linhas da tabela para destacar no gráfico o(s) 
respectivo(s) caminho(s) percorrido(s) pelos visitantes. 
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Lição 6.2 – Relatório de E-commerce  

Se você vende produtos ou serviços online, pode 
acompanhar suas atividades de e-commerce e sua 
performance no Google Analytics. 

Para ser capaz de visualizar os relatórios de e-
commerce é necessário: 

• habilitar a opção site de ecommerce nas 
configurações de seu perfil 

• inserir o código de acompanhamento de 
ecommerce ao código de acompanhamento do 
Google Analytics em seu website ou aplicação. 

 

Relatório desempenho do produto 

Esse relatório lhe permite compreender qual ou quais produtos (ou serviços) possuem 
melhor desempenho em suas vendas. Além disso, esse relatório fornece informações como: 

Quantidade de vendas de um determinado produto ou serviço 

O número de compra ou aquisição única para determinado produto ou serviço 

A receita (lucro) gerada pela venda de um determinado produto ou serviço 

Os produtos ou serviços são listados como abaixo e você pode ainda acrescentar a 
dimensão secundária origem (source) e mídia (medium) para identificar qual canal melhor 
contribui para suas vendas. 

 

Ao clicar sobre um determinado produto ou serviço você poderá analisar essa informação 
com mais detalhes, como exibido na figura abaixo. 
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Você também pode escolher entre visualizar os seus produtos e serviços de acordo com o 
nome ou a categoria a qual pertencem. Para isso, utilize as opções na parte superior do 
relatório. 

 

 

O gráfico de pizza é uma ferramenta interessante para exibir a distribuição de sua receita 
entre seus produtos ou serviços, permitindo observar qual deles alavanca o seu negócio. 
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Relatório desempenho de vendas 

Esse relatório lhe permite focar a análise sobre o lucro gerado por cada produto ou serviço, 
identificando tendências diárias, semanais ou mensais em seu negócio. 

 

 

Relatório de transações 

Esse relatório oferece uma lista de todos os Ids (números de idenficação) das transações 
realizadas em seu website. Como isso, você pode analisar cada transação separadamente a 
fim de identificar quais itens foram adquiridos em uma mesma compra. Essa informação lhe 
auxiliará a identificar oportunidades para criar promoções interrelacionadas entre um 
produto e outro, impulsionando suas vendas. 
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Lição 6.3 – Funis multicanal 

Esse relatório permite avaliar como os canais funcionam 
juntos ao longo do tempo em que o visitante percorre o 
seu processo de compra. 

Para visualizar os dados desse relatório é necessário: 

• Definir metas para seu perfil e/ou 
• Habilitar a opção e-commerce em seu perfil 

Na maioria das vezes, o visitante retorna várias vezes ao 
seu website por diferentes canais de conversão até 
concluir um conversão. Esse processo pode durar alguns 
dias, semanas ou até meses. 

O relatório melhores caminhos de conversão exibe a sequência de canais utilizados pelo 
visitante, desde o contato em que foi gerado um lead até a conclusão da conversão. Esse 
relatório agrupa automaticamente os canais em grupos, como exibido abaixo. 

 

Dentre os agrupamentos você pode encontrar:  

• Direct  – quando o usuário digita o endereço de 
seu website direto na barra de endereços do 
browser. 

• Organic – quando o usuário chega ao seu 
website após clicar em um resultado de uma 
pesquisa em um mecanismo de busca como 
google, yahoo, bing etc. 

• Paid search – quando o usuário chega ao seu 
website por meio de um anúncio pago 
(adwords). 

• Referral sites – quando o usuário chega ao 
seu website por meio de outro site, que contém 
link que o direciona até o seu website. 

• Social network – quando o usuário clica em 
um link que o direciona para o seu website, que 
se encontra em alguma mídia social como 
Twitter, Facebook, Google+ etc. 

• Display advertising – quando o usuário clica 
em um banner ou campanha de marketing online que o direciona para o seu website. 

• Email – quando o usuário clica em um link em uma newsletter, que o direciona para 
o seu website. 

Por essa razão é altamente recomendado que você ajuste adequadamente os seus canais 
de marketing, como comentado na Lição 4.5 – Coletando dados de uma campanha no 
Google Analytics. 
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Nesse relatório, você pode acompanhar o número de conversões atribuídos a cada caminho 
de conversão e o valor acumulado para um determinado período de tempo. 

Por padrão, somente são exibidas nesse relatório as interações ocorridas num período de 
30 dias. Mas você pode ajustar esse período de tempo entre 1 e 90 dias usando a Janela 
Lookback, que se encontra na parte superior desse relatório. 

 

É possível alterar os modos de visualizaçãao desse relatório utilizando as opções na parte 
superior do relatório. 

 

Assim você pode observar como origens específicas trabalham juntas para assistir uma 
conversão. 
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Conversões assistidas 

Esse relatório exibe o desempenho de cada canal no  processo de conversão.  

 

Cada canal pode desempenhar diferentes papéis dentro desse processo: 

• Primeira interação – é o canal em que o visitante estabeleceu o primeiro contato 
significativo com o seu website, gerando um lead, por exemplo. 

• Conversão assistida – são todos os canais que contribuíram para direcionar o 
visitante durante os seus retornos ao seu website, antes de realizar a conversão, 
mas não foram o último canal de contato. 

• Última interação – é o canal utilizado pelo visitante imediatamente antes de concluir 
a conversão 

As métricas  exibidas nesse relatório levam em consideração todos os caminhos de 
conversão utilizados pelos visitantes até concluírem a conversão que você está analisando. 

Esse relatório reúne informações como: 

• o número e o valor das conversões realizadas 

 
 
 

• o número de vezes que cada canal funcionou como última interação antes da 
conversão e a receita gerada por cada canal ao ser utilizado como última interação. 
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• o valor atribuído ao cana de conversão, definindo qual foi o papel desempenhado por 
este canal dentro do processo de conversão: 
 

o um valor próximo de ZERO significa que o canal finalizou mais conversões do 
que as conversões que ele iniciou, ou seja, o canal desepenhou 
principalmente um papel de última interação. 
 

o um valor próximo de UM significa que o canal se alternou de forma 
equilibrada entre os papéis última interação e conversão assistida. 

 
o Um valor maior do que UM significa que o canal assistiu conversões do que 

finalizou, ou seja, funcionou principalmente como conversão assistida. 
 

 
 

Geralmente o crédito da conversão é atribuído ao último canal ou campanha utilizado pelo 
visitante antes de concluir a compra. Isso é chamado de last-click-attribution. É desta 
forma que os dados são exibidos nos relatórios do Google Analytics, inclusive nos relatórios 
do Google Adwords. Veja mais informações sobre o tema na Lição 6.4 – Relatório de 
Atribuição. 

Apesar disso é possível definir prioridades em suas atividades e canais de marketing de seu 
perfil, acessando a opção modelos de atribuição no módulo de configuração do seu perfil. 

 

Relatório: Tempo até a conversão 

Aqui você pode observar quantos dias se passaram entre a primeira interação significativa 
de seu visitante e a conclusão da conversão. Assim você pode compreender melhor o seu 
ciclo de conversão e custom journey de seus visitantes. 
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Relatório: Tempo até a conversão 

Esse relatório exibe o tamanho do caminho utilizado pelos seus visitantes até concluírem 
uma conversão, ou seja, quantos canais foram utilizados até que a conversão tenha sido 
realizada. Assim você pode observar tendências sobre o comportamento de seus clientes, 
identificando quantas interações com o seu website são necessárias até que eles se 
convençam em adquirir seu produto ou serviço. 
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Lição 6.4 – Relatório de Atribuição  

 

Esse relatório lhe permite comparar diferentes modelo de 
atribuição, analisando qual é o que melhor se aplica ao seu 
negócio.  

Isso pode ser útil para ajuda-lo a adaptar melhor os seus 
investimentos em anúncios Adwords e campanhas de 
marketing. 

 

Modelos de atribuição no Google Analytics 

Há diferentes modelos de atribuição no Google Analytics: 

• Último clique não direto: esse modelo ignora as visitas diretas e atribui todo o 
crédito da conversão será atribuído para o último canal de interação antes da 
conversão.  

Esse é o modelo padrão utilizado pelo Google Analytics.  

Esse modelo é útil ao considerar que os clientes 
provenientes de source=direct (origem=direto) correspondem 
àqueles clientes que já foram conquistados por um outro 
canal de contato com o seu website, ou seja, esses clientes 
já conhecem o caminho para o seu website e não precisam 
de canais intermediários para chegar até você. 

• Última interação: esse modelo atribui todo o crédito 
da conversão ao último canal de interação antes da 
conversão, independente se o cliente acessou o seu 
website de forma direta ou não direta. 

Esse modelo é utlizado por padrão para análise de 
benchmark (concorrentes) por ferramentas que comparam 
diferentes modelos de atribuição de conversão. 

• Primeira interação: esse modelo atribui todo o crédito da conversão ao primeiro 
canal de interação do processo de conversão. 

Esse modelo é apropriado se você está utilizando adwords ou campanhs para atrair tráfego 
inicial para seu processo de conversão. 

• Linear: esse modelo atribui igual crédito para todos os canais que participaram do 
processo de conversão. 

Esse modelo é indicado caso suas campanhas foram desenvolvidas para intensificar o 
contato com o cliente e conscientiza-lo sobre um ciclo de promoção. Nesse caso, todo ponto 
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de contato com o seu cliente é igualmente importante ao considerar todo o processo de 
conversão. 

• Desvalorização temporal: esse modelo distribui a atribuição do crédito pela 
conversão de forma descrescente entre os canais que participaram do processo, de 
forma que o canal mais próximo da conversão recebe mais crédito e o mais distante, 
menos crédito. 

Esse modelo é indicado caso suas campanhas sejam baseadas em um dead-line, ou seja, 
uma data limite para terminar. Assim, você pode atribuir mais valor aos dois dias que 
antecedem o encerramento de sua campanha e menos valor aos dias mais distantes da 
data de encerramento.  

• Baseado na posição: trata-se de modelo híbrido entre os modelos primeira 
interação e última interação. O crédito pela conversão é dividido entre a primeira e a 
última interação. Um modelo clássico atribui 40% do crédito à primeira interação, 40% 
à última interação e 20% às interações intermediárias. 

Esse modelo é indicado caso o ponto de contato e o ponto de conclusão de uma conversão 
são igualmente importantes para o seu negócio.  

 

Além disso, você pode ainda utilizar a ferramenta de comparação 
de modelos para criar, salvar e aplicar um modelo exclusivo, 
personalizado ao seu negócio. 

 

Relatório de Atribuição 

O relatório atribuição permite comparar como diferentes modelos de atribuição da conversão 
influenciam a avaliação de seus canais de marketing.  

É possível selecionar até três modelos diferentes de atribuição na parte superior do relatório 
e comparar o desempenho de cada um deles lado a lado no relatório. Você poderá 
comparar o número e o valor de conversões para cada modelo de atribuição e analisar 
como essas métricas variam conforme os modelos de atribuição selecionados por você. 
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Ao comparar diferentes modelos de atribuição, procure se focar em valores que se alteram 
significativamente entre um modelo e outro. Esse é um indicador de que o canal é mais 
adequado para uma determinada parte do funil de aquisição do cliente. 

Com esse relatório, procure identificar hipóteses que possam redirecionar seus 
investimentos para canais, que, até então pareciam insignificantes para o seu negócio. Ou 
você percebe que vale mais à pena investir em canais e campanhas que intensificam a 
conscientização da sua marca, ao invés de canais call-to-action. 

Ao oferecer várias possibilidades de analisar diferentes modelos de atribuição, esse relatório 
lhe permite experimentar novas estratégias e alterar, se necessário, os investimentos em 
anúncios e publicidade para o seu negócio. 
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	Lição 3.1 – Como funciona o Google Analytics?
	Há quatro componentes principais que compõem os sistema Google Analytics:
	 Coleta de dados
	 Configuração
	 Processamento de dados
	 Relatórios
	Como esses componentes trabalham juntos para gerar os dados que você precisa analisar?
	Coleta de dados para websites
	Google Analytics é capaz de coletar informações sobre a interação de uma pessoa com um website (essa interação também é conhecida como hit), aplicativo de celular e qualquer meio que esteja conectado à internet, como um ponto de venda ou terminal de p...
	Todas as informações sobre a interação do usuário com seu website são coletadas por meio de um pequeno código em JavaScript, que deve ser integrado em todas as páginas do seu website.
	Informações coletadas pelo código JavaScript do Google Analytics:
	 URL da página que está sendo vista pelo cliente/visitante do website
	 Tempo de permanência em cada página
	 Localização geográfica do visitante
	 Informações sobre as configurações do browser usado pelo o usuário para acessar o seu website
	o Nome e versão do browser
	o Idioma configurado para o browser
	o Sistema operacional para o qual o browser foi configurado
	o Informação sobre outros sites que direcionam o usuário para o seu website (referral)
	A cada hit ou interação do usuário com seu website, o código JavaScript do Google Analytics envia os dados para um servidor do próprio Google, que processará a informação. A definição de hit ou interação também pode ser modificada e adaptada ao seu ne...
	Para alterar o código padrão do Google Analytics, modificando o conceito de hit ou a fim de coletar dados adicionais sobre o seu usuário, personalise o código de acompanhamento para melhor atender o seu plano de negócios. Conte com a ajuda de um espec...
	Coleta de dados para aplicativos móveis
	O conceito de coleta de dados para aplicativos móveis é semelhante ao  utilizado em websites, mas há algumas especificaçãos a serem consideradas:
	 Ao invés de utilizar um código JavaScript, é preciso observar que cada aplicativo requer um código diferenciado, dependendo do sistema operacional utilizado no celular ou tablet.
	 Ao invés de capturar a informação a cada página visitada ou interação realizada, em aplicativos móveis os dados são coletados somente após uma interação ser concluída completamente, ou seja, ao final do processo de interação. Por isso é necessário i...
	 Diferente de websites, aplicativos móveis não estão o tempo todo conectados à internet. Assim, os dados não podem sempre ser coletados em tempo real. Para driblar este problema, o Google Analytics é capaz de armazenar as atividades realizadas em apl...
	Nesse caso, o processo de configuração também requer a ajuda de um especialista ou técnico em informática.
	Processamento de dados
	Os dados coletados são enviados a um servidor do Google, que os trasforma em informações úteis. Nesse processo, é possível categorizar os dados e fornecer informações como:
	Categorizar os usuários em mobile e non-mobile
	Nessa etapa é que são aplicados os filtros aos dados coletados, como excluir o tráffego interno, proveniente de seus funcionários, por exemplo.
	Uma vez que os dados são processados e enviados para sua conta do Google Analytics, a informação é armazenada em um banco de dados. É importante ressaltar que, uma vez que os dados são processados e armazenados, não se pode mais altera-los.
	Isso significa que, uma vez que os dados são filtrados por você, a informação excluída (por exemplo, seu tráfego interno) será perdida para sempre. E não é possível recupera-la.
	Relatórios
	Geralmente os dados são visualizados por meio da interface do Google Analytics. Mas também é possível acessar os dados processados utilizando seu código API.
	Lição 3.2 – Como definir métricas-chaves e dimensões?
	Em análise digital, os dados são organizados em dimensões e métricas.
	O que é dimensão?
	São dados que descrevem características dos usuários do site, suas sessões (período de tempo em que o visitante permaneceu ativo no website) e suas ações. Ex: localização geográfica do visitante, URL da página visitada, palavras-chaves utilizadas para...
	O que é métrica?
	São os dados númericos relacionados às atividades dos usuários do seu website. Métricas podem mostrar dados sobre os usuários, suas sessões e ações no site, mas também podem ilustrar a interrelação entre esses dados. Ex: soma total do número de visita...
	Todos os relatórios do Google Analytics possuem dimensões e métricas, geralmente organizados em forma de tabela. A primeira coluna geralmente contém a lista de opções para uma determinada dimensão (como destacado abaixo em verde).
	/
	O restante da tabela (como destacado acima em azul) contém métricas, ou seja, valores númericos relacionados a cada uma das dimensões (coluna verde).
	Principais métricas do Google Analytics
	/
	Visitantes: corresponde ao número de visitantes únicos que visitaram o seu website em um certo período de tempo.
	Ainda é possível segmentar os visitantes entre: novos visitantes e recorrentes (retorno).
	/
	Sessão: corresponde ao período de tempo em que o visitante permaneceu ativo no website, ou seja, interagiu com o website, seja por meio de pageviews ou de eventos.
	Pageviews: correspondem às interações com o seu website como abrir uma página ou imagem do seu website.
	Ações mais complexas como assistir um vídeo ou preencher um formulário também podem ser acompanhadas, porém requerem uma adaptação em seu código de acompanhamento do Google Analytics. Uma vez configuradas, o acompanhamento dessas ações é exibido em ev...
	Enquanto houver interação do visitante como o website, seja por meio de pageviews ou eventos, Google Analytics classifica a sessão do visitante como ativa. Por padrão, uma sessão se extende pelo tempo em que o visitante interagir com o website e termi...
	O tempo de duração da sessão pode ser alterado conforme a sua necessidade, já que a interação de um usuário que lê textos por 1 hora é bem diferente da interação de um usuário que assiste um filme de 1 hora de duração, por exemplo.
	Todos as métricas do Google Analytics baseadas em tempo consideram o fluxo de atividades dos usuários com o website, seja em relação ao tempo de interação (ou seja, tempo da sessão), seja em relação às interações (hits, que pode ser uma pageview ou um...
	/
	Tempo de duração da visita: corresponde à subtração de “quando a última página foi exibida para usuário” (no exemplo, 8:15 am) e “quando a primeira página foi exibida na tela do usuário” (no exemplo, 8:00 am). Assim, o tempo de duração da visita para ...
	/
	Tempo na página: corresponde à subtração do “tempo em que o visitante abriu a página em sua tela” e o “tempo em que o visitante abriu uma nova página em sua tela”. No exemplo acima, o tempo de duração para a Página 2 é de 10 minutos, ou seja, “8:05 am...
	Se você estiver trabalhando com eventos em seu website, o tempo da página pode corresponder à subtração do “tempo em que o visitante abriu a página em sua tela” e do “tempo em que o último evento foi executado pelo visitante”.
	Bounce Rate: é a porcentagem de sessões que possuem apenas uma única interação com o website. Geralmente, no Google Analytics, essa mérica corresponde ao número de visitantes que chega ao seu website e sai sem interagir com os elementos, informações e...
	Para calcular o tempo de duração da visita ou o tempo na página, o Google Analytics precisa de uma segunda interação, que será subtraída da primeira (ver os dois exemplos anteriores). Nos casos de bounce rate, não há segunda interação. Por isso, o tem...
	Altas taxas de bounce rate podem indicar que o seu website não atingiu as expectativas dos usuários que chegaram ao seu website, seja porque não encontraram o que procuravam, seja porque o conteúdo oferecido é insatisfatório.
	Se o seu negócio espera que o visitante interaja de fato apenas uma única vez com o website, como no caso de blogs, por exemplo, ter altas taxas de bounce rate não deve ser interpretado como um indicativo negativo.
	A taxa de bounce rate é especialmente útil quando o seu objetivo é avaliar a efetividade de uma página de seu website otimizada para uma campanha de marketing, por exemplo.
	Mas se o seu website não incentiva a abertura de novas páginas com frequência, como blogs ou sites que utilizam tecnologia AJAX ou FLASH, pode ser difícil adaptar essa métrica aos seus objetivos. Para contornar o problema, é possível implementar event...
	 Baixo tempo médio de visita no site
	 Altas taxas de bounce rate
	 Eventos: quando o seu objetivo se relaciona a conclusão de uma ação específica.  Ex: número de visitantes que fizeram um download ou assistiram a um determinado vídeo.
	Para selecionar esse tipo de meta, é necessário que você tenha implementado eventos em seu website. (ver Lição 3.2 – Como definir métricas-chaves e dimensões? Tópico: Principais métricas do Google Analytics).
	3. Antes de concluir, clique em “Verifique essa meta”, para se certificar de que as configurações estão corretas (ver figura abaixo).
	/
	Ao clicar em “Verifique essa meta”, Google Analytics exibirá a taxa de conversão resultante de seus especificações para os últimos 7 dias.
	4. Atribuir um valor para cada meta é opcional, mas altamente recomendado, mesmo se você possui um non-ecommerce website. Atribuir valor à suas metas permitirá a exibição de métricas como ROI ou média de conversão por visita em seus relatórios.
	E-commerce
	Também é possível utilizar o Google Analytics para acompanhar vendas e performance referentes ao seu negócio. Os relatórios de E-commerce podem exibir, por exemplo:
	 A lista de produtos comprados em sua loja online
	 A lista de transação
	 O número de vezes que as pessoas visitaram o seu website até concluírem a conversão ou compra
	Para poder utilizar os relatórios de e-commerce, é necessário:
	1. Habilite os relatórios de comércio eletrônico no nível de configuração do seu perfil.
	/
	2. Adicione o código de acompanhamento do Google Analytics à página do seu website que finaliza uma transação.
	3. Por fim, é necessário acrescentar algumas informações específicas sobre e-commercer ao código de acompanhamento para poder acompanhar os detalhes de cada transação realizada em seu website. Para a implementação desses ajustes, consulte especialista...
	Meta de conversão X Transação de e-commerce
	Há algumas considerações importantes a serem feitas para ambos os conceitos e a maneira como eles são processados pelo Google Analytics:

