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O Google Analytics é uma das 
principais ferramentas de 
monitoramento de desempenho 
do mercado digital. Se você 
deseja investir ou já trabalha com 
uma estratégia de marketing em 
plataformas online, com certeza 
já entendeu a importância de 
acompanhar a performance das suas 
ações de perto.

Embora a maioria das pessoas acredite 

que o Analytics é uma ferramenta que 

simplesmente mede e fornece números, a 

verdade é que ele é uma fonte muito valiosa 

que pode gerar insights e ideias estratégicas 

para a sua empresa a partir de informações 

como comportamento dos visitais, volume de 

tráfego, entre outras coisas.

Introdução

https://digitalland.com.br/blog/marketing-nas-redes-sociais-6-tendencias-para-dominar-a-internet
https://digitalland.com.br/blog/marketing-nas-redes-sociais-6-tendencias-para-dominar-a-internet
https://digitalland.com.br/
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INTRODUÇÃO

Ficou curioso e quer saber mais sobre o assunto? Neste e-book apresentamos um manual com hacks 

avançados de Google Analytics. Continue a leitura e conheça as principais ferramentas, métricas e 

recursos avançados para sites e campanhas de mídia paga.

https://digitalland.com.br/
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Para ter acesso a todas as 
métricas avançadas do Google 
Analytics é preciso, antes de 
tudo, ter a ferramenta instalada 
no seu site ou blog. E o primeiro 
passo necessário para fazer essa 
instalação é gerar o seu código 
de acompanhamento exclusivo.

Como instalar o 
Google Analytics 

no seu site ou 
blog?

https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=pt-BR
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/
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COMO INSTALAR O GOOGLE ANALYTICS NO SEU SITE OU BLOG?

Confira o passo a passo:

• Acesse o site do Google Analytics e crie 
a sua conta – caso você já tenha uma, 
basta fazer o login.

• Inscreva-se na ferramenta inserindo 
informações sobre seu domínio - Nesse 
momento, você vai indicar o que deseja 
acompanhar, o nome da conta, nome 
do site, URL do site, categoria do setor, 
entre outras coisas.

• Clique em “obter ID de 
acompanhamento” e aceite os termos 
de serviço da ferramenta – você será 
redirecionado para uma página com os 
códigos de instalação.

Com os códigos em mãos, chegou a hora de 

fazer a instalação do Google Analytics no seu 

site. Mas, para isso, você precisa ter certeza 

de que ele pode ser editado e ter acesso a 

suas configurações básicas.

Essa instalação pode ser feita no 
código do site ou em algum sistema 
de gerenciamento de conteúdo. Caso 
você não saiba como a sua página 
funcione, procure a orientação do 
seu desenvolvedor ou de alguma 
outra pessoa da equipe de TI.

Pronto! Agora, com o acesso liberado, chegou 

a hora de fazer a instalação direta:

https://analytics.google.com/analytics/web/
https://digitalland.com.br/
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COMO INSTALAR O GOOGLE ANALYTICS NO SEU SITE OU BLOG?

Achou complicado? Em algumas plataformas 

como o WordPress é possível contar com 

plugins específicos que facilitam bastante 

esse trabalho. Invista neles e tenha o 

Analytics instalado no seu site rapidamente.

• Na página do Google 
Analytics, copie o código de 
“acompanhamento de website”

• Abra o código HTML do seu site 
ou faça login na plataforma de 
hospedagem usada

• Caso você use um gerenciador de 
conteúdo, como o WordPress, é só 
procurar a página de configuração 
ou edição e inserir o código copiado

• Se estiver usando o HTML, abra 
o arquivo “index.html” e insira o 
código no topo do site, antes do 
código </head>

https://digitalland.com.br/
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Hacks avançados 
sobre usuários e 

sessões
Depois de instalar o Google Analytics, 
chegou a hora de aproveitar tudo o 
que essa ferramenta tem a oferecer, 
não é mesmo? E para que você vá 
além do básico nas suas métricas, 
apresentamos alguns hacks avançados 
sobre usuários e sessões que precisam 
estar presentes na sua estratégia.

https://rockcontent.com/blog/analytics-usuarios-sessoes/
https://digitalland.com.br/
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HACKS AVANÇADOS SOBRE USUÁRIOS E SESSÕES

O QUE SÃO USUÁRIOS E COMO 
ESSA MÉTRICA É CALCULADA?

Se você trabalha com métricas em 

marketing digital, já deve ter ouvido falar 

em usuários, não é mesmo? Mas você sabe 

o que esse conceito significa na prática ou 

como ele é calculado?

Os usuários são todos os visitantes, ativos 

ou não, que tiveram algum tipo de interação 

com o seu site durante um determinado 

período. Ou seja, são aquelas pessoas que 

entraram na sua página e navegaram por, 

pelo menos, uma das suas páginas.

O acompanhamento dos usuários é feito por 

meio de cookies que ficam armazenados 

no navegador e conseguem identificar os 

usuários que interagem com o seu site. 

Assim, é possível saber se aquele é um 

usuário ativo, quais foram as páginas que ele 

visitou, de onde ele está acessado, dentre 

outras informações que podem ser muito 

relevantes para o seu marketing.

O Google Analytics trabalha com 
essa métrica de usuários de duas 
maneiras: a partir de dados pré-
calculados e de dados calculados 
imediatamente. O primeiro usa os 
números de sessões em um período 
de tempo específico e também é 
conhecido como “horário do cliente”.

Os dados calculados imediatamente são 

mais completos que os pré-calculados. Isso 

porque, com esse método, é possível inserir 

outras variáveis e filtros no relatório.

https://digitalland.com.br/blog/as-5-tendencias-de-marketing-digital-mais-faladas-no-mercado-internacional
https://digitalland.com.br/blog/custo-por-clique-conheca-essa-e-outras-3-importantes-metricas
https://digitalland.com.br/
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HACKS AVANÇADOS SOBRE USUÁRIOS E SESSÕES

O QUE SÃO SESSÕES E COMO ELAS SÃO MEDIDAS?

Uma sessão diz respeito as ações que um usuário realizou dentro do seu site. Ou seja, o que ele fez e por 

onde navegou enquanto estava online nas suas páginas.

Por regra, as sessões funcionam em uma média 

de 30 minutos. Isso significa que se um usuário 

ficou inativo e deixou de interagir durante 

esse período, mesmo com a janela do seu site 

aberta, a sessão é encerrada automaticamente. 

Se ele volta a navegar depois desse tempo, 

uma nova sessão é iniciada.

Mas, atenção! É importante saber que se o 

usuário continuar navegando por mais de 30 

minutos, ou ficar inativo e voltar a interagir em 

menos de 30 minutos, a sessão contabilizada 

é a mesma. A cada nova ação feita dentro da 

página, o Google Analytics configura a sessão 

para ser encerrada daqui a 30 minutos.

https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/
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HACKS AVANÇADOS SOBRE USUÁRIOS E SESSÕES

Ainda existem duas maneiras de criar uma nova sessão no Analytics. A primeira acontece com a passagem 

de 23:59 para 0h. Ou seja, com a chegada de um novo dia. A segunda é chamada de “alteração de 

campanha” e acontece quando o usuário entre no seu site duas vezes, por meios de captação diferentes 

– por exemplo, uma busca orgânica e um anúncio.

https://digitalland.com.br/blog/6-maneiras-de-fazer-alcance-organico-nas-redes-sociais-disparar
https://digitalland.com.br/
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HACKS AVANÇADOS SOBRE USUÁRIOS E SESSÕES

É POSSÍVEL REALIZAR O 
CRUZAMENTO DESSAS MÉTRICAS?

Sim! Uma das grandes vantagens do 

Google Analytics é a possibilidade de 

cruzar diferentes métricas para alcançar 

um resultado ainda mais otimizado do 

desempenho da sua página. E esse recurso 

está disponível direto na plataforma, sendo 

necessário apenas inserir e configurar os 

filtros que você deseja integrar.

No caso dos usuários e sessões, é preciso 

ter um mente que um mesmo usuário pode 

realizar diferentes sessões no seu site, 

interagindo com o seu conteúdo em horários 

e dias diferentes.

Embora essas métricas indiquem números 

diferentes, o seu cruzamento pode melhorar 

o entendimento do comportamento dos seus 

potenciais clientes e dar insights sobre as 

melhores formas de alcançar os usuários 

de acordo com o seu nível de interesse e 

interação.

http://digitalland.com.br/blog/aprenda-a-como-incluir-o-google-search-console-na-sua-estrategia-de-seo
https://digitalland.com.br/
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Filtros, 
dimensões 
e métricas 

personalizadas
Você sabia que o Google Analytics 
permite a criação de filtros, dimensões 
e métricas personalizadas? Embora 
esses dados não sejam padrão da 
ferramenta, eles podem ser muito 
úteis na criação de relatórios ainda 
mais completos.

https://digitalland.com.br/
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FILTROS, DIMENSÕES E MÉTRICAS PERSONALIZADAS

FILTROS

Os filtros são usados para segmentar os dados 

coletados no Analytics. Com eles, é possível 

incluir segmentos específicos de tráfego no seu 

site, pesquisar informações ou até mesmo  

excluir dados que não sejam relevantes para o  

seu relatório.

O Google Analytics permite a criação dos filtros 

de duas maneiras: no nível da conta ou da vista da 

propriedade, também conhecidos como “views”. 

O mais recomendado é que ele seja feito primeiro 

na conta e depois atribuído a diferentes vistas, de 

acordo com a sua necessidade ou objetivos.

Os filtros podem ser personalizados de acordo 

com o conteúdo e tráfego, campanha ou grupo de 

anúncios, público-alvo, local, evento, plataforma 

de acesso, dentre outros.

Para gerenciar ou editar os seus filtros, basta 

navegar até o menu “todos os filtros” e fazer 

as alterações necessárias. É possível ajustar 

todas as segmentações que forem criadas.

https://support.google.com/analytics/answer/1034380?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/
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FILTROS, DIMENSÕES E MÉTRICAS PERSONALIZADAS

DIMENSÕES E MÉTRICAS 
PERSONALIZADAS

Diferente dos indicadores padrões, as 

dimensões e métricas personalizadas são 

criadas por você e geralmente são usadas 

para acompanhar dados que o Analytics 

não coleta de forma automática.

Com esse recurso de personalização, 

é possível combinar diferentes dados 

do Google Analytics, integrando as 

informações inclusive com dados que 

não são gerados pela plataforma, como é 

caso do CRM.  Assim, você gera métricas 

flexíveis e relevantes para o seu negócio.

A personalização das métricas e dimensões 

exige uma configuração adicional da sua 

conta e está disponível somente para as 

propriedades que foram ativadas pelo 

Universal Analytics ou que possuem 

uma vista de relatórios de aplicativos. 

Esse recurso é suportado pelos SDKs do 

Analytics para Android e iOS, a biblioteca 

analytics.js e o pelo protocolo de avaliação.

Para criar uma dimensão ou métrica 

personalizada é preciso seguir quatro 

etapas específicas: configuração 

na propriedade, coleta dos dados, 

processamento das informações e criação 

de relatórios personalizados.

https://support.google.com/analytics/answer/2709828?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/blog/como-interpretar-os-graficos-das-metricas-de-redes-sociais
https://digitalland.com.br/
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Análise de dados 
por canal, público 

e relatórios 
personalizados O Google Analytics classifica seu 

tráfego e faz a análise de dados 
por canal ou por público, gerando 
relatórios personalizados de acordo 
com a configuração de cada empresa 
ou site cadastrado. Destacamos 
a seguir, como essas ferramentas 
funcionam na prática:

https://digitalland.com.br/blog/7-ferramentas-digitais-para-fazer-a-analise-da-sua-concorrencia
https://digitalland.com.br/
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ANÁLISE DE DADOS POR CANAL, PÚBLICO E RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

AGRUPAMENTO DE CANAIS

O agrupamento de canais diz respeito a 

forma com que os dados são organizados. 

Geralmente, os relatórios do Analytics 

agrupam os canais de trafego de acordo 

com as origens mais comuns, como busca 

orgânica ou paga. Assim, é possível verificar 

o desempenho de cada um dos formatos de 

captação de usuários.

Embora o agrupamento de canais padrão 

atenda a demanda da maioria dos usuários do 

Analytics, é possível editar os agrupamentos 

existentes ou até mesmo criar um rótulo 

específico com os seus requisitos de análise, 

aplicando as mudanças imediatamente nos 

seus relatórios de dados.

Para criar um agrupamento 
personalizado é preciso fazer login 
como administrador da sua contra, 
navegar até a vista que você deseja 
trabalhar, clicar em ferramentas 
e recursos pessoais e fazer 
configuração do seu novo canal.  

https://support.google.com/analytics/answer/6010097?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/
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ANÁLISE DE DADOS POR CANAL, PÚBLICO E RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

Como próprio nome sugere, um relatório 

personalizado é aquele que é criado ou 

adaptado por você. É possível escolher as 

dimensões e métricas que serão avaliadas e 

decidir como cada uma delas vai ser exibida.

Para fazer um relatório personalizado faça o 

login no Google Analytics, navegue até a vista 

que será editada, abra o ícone dos relatórios 

e vá até a aba de personalização. Você poderá 

configurar todos os itens, do título ao tipo 

de relatório que deseja criar, passando pelas 

métricas, filtros e dimensões específicas.

É possível acessar, gerenciar e compartilhar 

os seus relatórios personalizados com outros 

membros da sua equipe estratégica. 

A ferramenta ainda disponibiliza uma 
opção de categorias para organizar 
os seus relatórios em diferentes 
grupos. Para contas do Google 
Analytics 360, o usuário ainda 
consegue fazer backup dos seus 
relatórios em tabelas personalizadas.

https://support.google.com/analytics/answer/1151300?hl=pt-BR
https://support.google.com/analytics/answer/1151300?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/
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Outras dicas 
de marketing 

avançadas
E como o Google Analytics é uma 
ferramenta cada vez mais completa, só 
esperando para ser explorada por seus 
usuários, listamos outras dicas de 
marketing avançadas que vão te ajudar 
a fazer um uso ainda mais eficiente 
dos seus dados.

https://digitalland.com.br/
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OUTRAS DICAS DE MARKETING AVANÇADAS

Você sabia, por exemplo, que é possível 

vincular o Analytics com o Google AdSense? 

Para isso, é preciso ter uma conta nas duas 

plataformas, ter acesso à administração da 

conta e escolher quais propriedades serão 

vinculadas. Confira o passo a passo:

• Faça login na sua conta do Analytics e 
entre na guia administrador

• Na seção “conta”, escolha a conta que 
será vinculada com o Google AdSense

• Na seção “propriedade” selecione 
a propriedade usada e clique em 
“vinculação do Google AdSense”

• Na página de vinculação, selecione a 
propriedade do Adsense usar

• Faça a configuração das informações e 
conclua o processo

Para fazer um uso ainda mais 
otimizado da vinculação dessas 
duas ferramentas, você pode 
usar os relatórios do Google 
Analytics para criar um público 
específico de remarketing e 
compartilhá-los com a sua conta 
do Google AdSense, fazendo 
uma campanha mais direcionada 
para reengajar esses usuários.

https://support.google.com/adsense/answer/6084409?hl=pt-BR
https://digitalland.com.br/
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Conclusão

Como podemos ver, o Google 
Analytics é uma ferramenta super 
eficiente na geração de métricas 
e análises de dados, além de uma 
tendência cada vez mais potente do 
marketing digital. Ao conhecer as 
principais dicas e apostar em hacks 
avançados, é possível explorar ao 
máximo o potencial dessa plataforma 
e otimizar ainda mais os resultados 
do seu negócio.

Lembre de sempre usar as possibilidades de 

personalização e segmentação a favor da sua 

estratégia. Afinal, quanto mais as métricas 

estiverem de acordo com os objetivos e 

demanda da sua empresa, mais fácil será 

avaliar o desempenho das ações executadas.

https://digitalland.com.br/blog/6-tendencias-tecnologicas-que-irao-impactar-o-mundo-e-o-marketing
https://digitalland.com.br/
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CONCLUSÃO

Teste as funcionalidades, explore todos os recursos da ferramenta e encontre as melhores opções para 

trabalhar a divulgação, crescimento e desenvolvimento do seu site.

https://digitalland.com.br/


rockcontent.com

sOBRE A 
gIGITAL lAND

A Digital Land é uma agência de projetos e estratégias 

digitais, focada em insights ousados e inovadores no 

campo do marketing digital. Seu principal objetivo é 

mergulhar nos objetivos e necessidades de cada um dos 

seus clientes, oferecendo soluções que se transformem 

em referência para o mercado.

A empresa conta com uma equipe multidisciplinar 

qualificada, composta por profissionais de design, 

ilustração, marketing, criação, desenvolvimento web 

e mobile, mídia digital, SEO e jornalismo, capazes de 

gerenciar um projeto digital com maestria.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://digitalland.com.br/empresa
https://www.facebook.com/DigitalLandEstrategias
https://twitter.com/digitalland_
http://digitalland.com.br/blog
https://digitalland.com.br/
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