
Google Analytics 
Principais informações 



O que é 

O Google Analytics é um sistema 
gratuito de monitoramento de 
tráfego que pode ser instalado em 
qualquer site, loja virtual ou blog. E 
que pode ser acessado pelo seguinte 
link: www.google.com/analytics/ 

O objetivo principal do Google 
Analytics é saber quantos usuários 
acessam o seu site e de que forma 
esses usuários se comportam ao 
navegar pelas diversas páginas e 
seções deste site. 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/


Um exemplo 
Abaixo segue um exemplo do Painel geral, ou Visão geral, dos principais dados apresentados  
pelo Google Analytics 

*os dados apresentados são ilustrativos e foram retirados aleatoriamente do Google. 



Painel geral 

Sessões (visitas gerais): uma sessão é o período que um 
usuário fica ativamente engajado com seu website. 
Todos as exibições de tela, eventos, comércio eletrônico 
etc. são associados a uma sessão.  

Usuários (visitas únicas): os usuários que realizaram 
pelo menos uma sessão (visita) no período selecionado.  

Visualizações de página: refere-se ao número total de 
páginas visualizadas pelas visitas. Exibições repetidas de 
uma única página são consideradas. 



Painel geral 

Página/Sessão:  refere-se ao número médio de páginas 
visualizadas durante uma sessão. Exibições repetidas de 
uma única página são consideradas. 

Duração média da sessão: tempo médio de uma 
sessão/visita. 

A taxa de rejeição: é a porcentagem de visitas a uma 
única página - ou seja, visitas nas quais os usuários 
entram pela mesma página pela qual saem, sem realizar 
nenhuma interação com ela. 

Porcentagem de novas sessões: primeiras visitas de 
usuários que nunca visitaram o site anteriormente. 



Navegador: indica quais os navegadores 
mais utilizados para as visitas realizadas no 
site.. 

Público alvo - geográfico: indica quais 
países (estados ou cidades) mais visitaram 
o site no período escolhido.  

Principais dados 



Dispositivos: indica quais dispositivos foram mais 
usados para acessar o site no período escolhido: 
por meio de desktop, mobile ou tablet. 

Canais: indica por quais sites vieram as 
visitas; por sites de busca orgânica, direta 
ou pelas redes sociais.  

Principais dados 



Principais dados 
Páginas mais visualizadas 

Páginas mais vistas: diz respeito às 
páginas mais acessadas no site. Ele dá 
essa informação pela url, ou seja, 
pelo endereço da página. 
Em ordem decrescente: da mais 
acessada para a menos acessada. 



Principais dados 

Páginas mais vistas: diz respeito às páginas mais 
acessadas no site. Ele dá essa informação pela 
url, ou seja, pelo endereço da página. 
Em ordem decrescente: da mais acessada para a 
menos acessada. 
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