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INTRODUÇÃO

Quando um piloto de avião está voando,
ele não confia apenas nos seus olhos.
Mesmo a mais simples cabine de uma
aeronave conta com instrumentos como

responsável pelo site consiga entender
melhor seu posicionamento de mercado
e o desempenho dos seus conteúdos.

o altímetro (instrumento para medir
altitude), o indicador de velocidade
vertical, um horizonte artificial e, claro,
um GPS.

Além disso, o web analytics é um aliado

As ferramentas de web analytics são
como os instrumentos da cabine de um
avião, só que para uma página na
internet. Com elas é possível enxergar o
número de visitantes, o tempo que eles
gastam na página, a origem do tráfego e
muito mais.

O web analytics é fundamental para

Com todas essas ferramentas, o condutor
saberá melhor o seu posicionamento e
poderá acompanhar com segurança a sua
rota, e,todo o processo guiado por um
plano de vôo.
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Esses dados são essenciais para que o

nas tomadas de decisões estratégicas.

Desenvolver material para
um website sem analytics é
como voar sem instrumentos:
existe uma grande chance de
fracasso e o pior de tudo é
que só será possível perceber
isso quando for tarde demais.
o desenvolvimento da estratégia

digital da empresa. Com ele é possível
mensurar o comportamento do cliente
e o desempenho de uma página ou app,
além de identificar quais são os fatores
que interferem nessas estatísticas.

INTRODUÇÃO

Neste e-book, vamos explicar um pouco
mais sobre a importância do web

analytics, seu funcionamento e como
ele pode ser um aliado estratégico da
sua empresa. Mas lembre-se, todos
os pontos que vamos abordar

devem ser aplicados e guiados por
um “plano de vôo”, ou seja, seus

objetivos, alinhados com seus KPIS (Key
Performance Indicator), além de uma
equipe especializada para lhe orientar e
“pilotar” a estratégia. Boa leitura!
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POR QUE USAR WEB ANALYTICS

O web analytics é um processo realizado
através de um grupo de ferramentas, onde
é possível medir, coletar, analisar e
produzir relatórios de dados de
determinado comportamento de
navegação e interação, com o objetivo de
entender e otimizar processos, serviços,
layouts e/ou produtos.

Em qualquer tipo de estratégia, o
valor da informação é decisivo. E o
web analytics é uma forma simples
e segura de obter dados relevantes.
O web analytics revela se a sua estratégia de
SEO está realmente dando certo, pela análise
do volume de visitas obtidas de forma orgânica,
ou seja, provenientes de ferramentas de busca.
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POR QUE USAR WEB ANALYTICS

O processo também permite avaliar

informação poderia, então, facilitar

se o investimento em certos tipos de

a otimização do design para esse tipo

conteúdo está rendendo frutos, o que

de aparelho.

pode direcionar a produção para os
experimentos que podem gerar mais visitas

Utilizar boas práticas em web analytics por

e compartilhamentos em redes sociais.

si só, é algo básico para qualquer projeto.

Outra utilidade do web analytics é

estratégia digital robusta guiando

conhecer em detalhes o perfil dos seus
visitantes. É possível saber a localização
geográfica aproximada e outras estimativas

todo o processo, juntamente com
uma execução técnica.

demográficas, além de detalhes, como o

Extrair dados não é uma tarefa difícil, se

sistema operacional e a resolução de tela

você está monitorado. Saber extrair valor

dos dispositivos utilizados.

dos dados é o real desafio.

Logo, uma análise cuidadosa das métricas
do web analytics poderia, por exemplo,
revelar que quase a totalidade dos
8

O mais importante é ter uma

visitantes de uma página faz o acesso a
partir de dispositivos móveis Android. A

ENTENDENDO
AS MÉTRICAS E
METODOLOGIAS

ENTENDENDO AS MÉTRICAS
E METODOLOGIAS
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Para entender melhor como um web analytics

O Log Analysis é a extração de informações

funciona, vale a pena primeiro entender como as

partindo dos registros gerados pelo servidor que

ferramentas coletam dados. Entre muitas

hospeda o site. Sempre que recebe visitas, ele gera

metodologias atuais, existem duas principais como:

um registro do que foi solicitado e o armazena em

Log Analysis e o Page Tagging.

uma base de dados.

ENTENDENDO AS MÉTRICAS
E METODOLOGIAS

Com a análise desses registros, é possível
obter informações sobre as interações dos
visitantes no site, como as páginas visitadas
e o volume de pageviews. O Log Analysis
é uma técnica do tipo server-side; ou seja,
coleta os dados do lado do servidor.
Já o Page Tagging é uma técnica do tipo
client-side, pois obtém informações com os
próprios visitantes, a partir de marcações nas
páginas que enviam dados para um servidor
de análise. Nela, também são utilizados
os cookies, que identificam melhor cada
visitante, sua origem e outros detalhes.
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Normalmente, as ferramentas
de web analytics utilizam pelo
menos essas duas técnicas e
cruzam informações entre elas
para obter dados.

ENTENDENDO AS MÉTRICAS
E METODOLOGIAS

São inúmeras as mensurações que podem ser feitas; cada empresa determinará quais são as métricas
mais relevantes para a sua estratégia e seus KPIs, mas algumas delas são sempre relevantes para a
compreensão do desempenho de um site. São elas:
» o volume de visitantes únicos
e quantidade de visitas;
» dispositivos, navegadores e tecnologias

» as palavras-chave usadas para
acesso orgânico ao site;
» dados de localização geográfica dos visitantes;

usadas por visitantes para o acesso ao site;
» quais sites direcionam tráfego para o seu e

» a taxa de rejeição ao conteúdo
do site (bounce rate);

quantos links apontam para seu conteúdo;
» a velocidade média de carregamento do site;

» o número de visitantes convertidos
em leads ou clientes.

» os conteúdos mais acessados;
Outras métricas podem entrar na estratégia digital de uma empresa, especialmente aquelas mais
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específicas dos objetivos ou do segmento do negócio, mas as listadas anteriormente são essenciais na
maior parte dos casos.

COMO USAR
O WEB
ANALYTICS
ALIADO À SUA
ESTRATÉGIA

COMO USAR O WEB ANALYTICS
ALIADO À SUA ESTRATÉGIA

O primeiro passo para começar a usar o web
analytics é definir objetivos e KPIs. É importante
saber o que você quer medir com a ferramenta e
quais são os indicativos de sucesso.
Uma empresa que quer se tornar uma autoridade
do seu segmento, por exemplo, pode determinar
que seu objetivo é conseguir um determinado
número de visitas e muitos links apontando para
os seus conteúdos.
Quando os objetivos e metas estiverem definidos,
é hora de definir os KPIs que serão utilizados para
acompanhar o progresso em relação a eles.
KPIs são indicadores-chave de performance.
Eles podem ser formados por uma métrica ou a
combinação de mais de uma: o mais importante é
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que eles apontem dados relevantes aos objetivos
do negócio.

COMO USAR O WEB ANALYTICS
ALIADO À SUA ESTRATÉGIA

Voltando para o exemplo da empresa que, com sua
estratégia digital, pretende se tornar autoridade
em um assunto, um KPI poderia ser a quantidade
15

de visitas geradas a partir de referências de outros
sites do mesmo tema.

Depois de definir objetivos e KPIs, o próximo passo
é a realização regular de análises de dados.

Existem quatro tipos, que podem ser feitas a partir
das informações coletadas pelo web analytics:

COMO USAR O WEB ANALYTICS
ALIADO À SUA ESTRATÉGIA

» a análise descritiva é a
mais simples delas: com a

seguinte. Com ela é possível

simples visualização dos dados

avaliar comportamentos e

de visitas e navegação do

elaborar ações com base neles.

usuário, é possível enxergar o

Se um site, por exemplo, tem

desempenho da página;

muitos visitantes oriundos do

» a análise de diagnóstico
vai um pouco mais a fundo:
além de usar as métricas para
visualizar a performance do
site, é possível utilizar dados
para explicar as razões dos
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» a análise prescritiva é o passo

mobile, é possível avaliar que
vale a pena investir mais na sua
visualização nesses dispositivos;
» por fim, temos a análise

preditiva, que é mais complexa.
Com ela é possível avaliar

acertos e erros da estratégia,

possibilidades e tentar prever

identificando onde e como

o que pode acontecer em

melhorar;

cenários diferentes.

COMO USAR O WEB ANALYTICS
ALIADO À SUA ESTRATÉGIA

Como já falamos anteriormente, toda a informação são geradas por ferramentas. Elas proporcionam tudo o
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que é necessário para elaborar todas as análises acima, mas vale a pena contar com um especialista em
dados para compreender melhor as informações e conseguir extrair o máximo de valor delas.

COMO DADOS
QUANTITATIVOS
DE WEB ANALYTICS
PODEM INDICAR
TENDÊNCIAS
COMPORTAMENTAIS?

COMO DADOS QUANTITATIVOS DE
WEB ANALYTICS PODEM INDICAR
TENDÊNCIAS COMPORTAMENTAIS?

Além de serem usados para monitorar o

desempenho e a performance do site, os dados
obtidos também são indicadores de
tendências comportamentais.

Nos últimos anos, administradores de páginas
viram a proporção de visitas partindo de
computadores desktop reduzir, enquanto o volume
de usuários que navegam no celular aumentou em

Pode valer a pena investigá-las e descobrir como

números absolutos e relativos.

seu público está se transformando.

Quem acompanhou os dados conseguiu visualizar,
identificar e se preparar para essa mudança, por
exemplo.
Mesmo outras tendências menores podem ser
descobertas com base nos dados quantitativos.
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Se o uso de um tipo de palavra-chave
para acessar um conteúdo começa a
ser reduzido, uma das razões pode
ser que essa determinada expressão
está caindo em desuso e novas
formas de dizer a mesma coisa estão
se popularizando

PERGUNTAS
FREQUENTES

PERGUNTAS FREQUENTES

Neste capítulo, vamos listar algumas perguntas e respostas frequentes feitas por novos usuários dos web
21

analytics; imaginamos que elas solucionam boa parte das primeiras dúvidas da área, mas se mesmo depois
de terminar esse e-book ainda existirem dúvidas, não hesite em entrar em contato com a gente.

PERGUNTAS FREQUENTES
22

COMO REALIZAR
ANÁLISES PREDITIVAS?

QUAL A MELHOR
FERRAMENTA DE
WEB ANALYTICS
DO MERCADO?

Muitas das melhores ferramentas de

Isso pode variar muito de acordo com

análises preditivas que podem indicar

o seu negócio e objetivo, mas o Google

tendências comportamentais. Mas a

Analytics é a mais popular, sem sombra

recomendação aqui é contratar uma

de dúvidas. Isso se deve ao fato de ela

especialista nessas estatísticas para

ser extremamente poderosa, versátil

realizar o trabalho, porque a grande

— e gratuita. Outras opções, como

dificuldade não é fazer a análise em si,

o Adobe Analytics e o Web Trends,

mas saber os dados certos e extrair o

também se destacam.

máximo de valor possível.

analytics permitem a elaboração de

PERGUNTAS FREQUENTES

COMO INSTALAR UMA FERRAMENTA DE
WEB ANALYTICS NO MEU SITE?
A recomendação para quem está começando a explorar esse universo é o Google
Analytics, que é de fácil instalação e configuração. O site da ferramenta apresenta um
guia bem simples para isso.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DE WEB ANALYTICS?
Todas as melhores ferramentas de web analytics apresentam uma dashboard interativa
que já organiza muitos dos dados mais importantes sobre o website, mas é possível
customizar essa interface para que ela exiba o que for mais relevante para o seu negócio.
Além disso, basta navegar pelas opções da ferramenta para encontrar todos os dados
que ela está acompanhando. Para formar alguns KPIs personalizados, também é possível
cruzar métricas e salvar essa configuração.
Porém, também é possível criar dashboards personalizados para cada necessidade, ou
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setor de uma empresa. Para esta demanda, muitas vezes é necessário a ajuda de um
desenvolvedor web.

PERGUNTAS FREQUENTES

QUANTO TEMPO DEMORA
PARA VISUALIZAR UM
DADO NA FERRAMENTA
DE ANALYTICS?
Isso pode variar muito de acordo com
configurações de servidor, forma
de coleta dos dados e ferramenta
escolhida, mas o usual é que dados
confiáveis estejam disponíveis no dia
seguinte ao ocorrido.
Hoje, existem muitas ferramentas que
também apresentam acompanhamento
de visitas em tempo real, geralmente
com técnicas preditivas. Mas nem
sempre esse monitoramento acerta em
cheio, portanto, vale a pena esperar os
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dados precisos quando for fazer análises
mais detalhadas.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Com uma análise correta dos dados, é possível

A utilização dessas ferramentas é bem simples,

estratégia digital.

web analytics pode fazer com que a eficácia delas

maximizar a performance de qualquer

Aplicar corretamente sua
estratégia em web analytics
possibilita a coleta de uma série de
informações úteis que podem não
só proporcionar uma visão clara
do desempenho atual de uma
página como direcionar os
esforços para onde é realmente
necessário.

Com o web analytics é fácil fazer experimentos
como os testes A/B, para descobrir qual tipo de
conteúdo funciona melhor, atraindo mais visitas e
convertendo mais.
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mas o apoio de um especialista em estatística e
fique ainda maior, pois ele saberá quais são os

dados mais importantes e como mensurar os
resultados dos esforços do time.

Esperamos que, com o conteúdo deste e-book,
nossos leitores consigam entender o valor do web
analytics e por que é quase impossível ter um site
de sucesso sem eles.
Para quem pretende se aprofundar na área, a
recomendação é não só estudar mais sobre o
assunto como experimentar muito e descobrir as
possibilidades múltiplas dessas ferramentas.

INTRODUÇÃO

rockcontent.com

A Digital Land utiliza estratégias digitais para
ajudar empresas a se tornarem líderes em seu
posicionamento digital. Queremos ousar, inovar,
sair na frente e prover saídas para empresas que
desejam atuar no mercado digital de maneira plena.
Digital é vida, você está vivendo?

