


Somos uma empresa de consultoria e formação de Marketing Digital, 

especializada nas áreas de SEO, Google Ads e Web Analytics. Esta 

consultora foi fundada pelo Marco Gouveia, consultor e formador de 

Marketing Digital, que se iniciou nesta área em 2004. Estamos no mercado 

há cerca de três anos e, de momento, contamos com oito colaboradores. 

Somos uma consultora Google Partner Premier, premiada nos 

quatro trimestres consecutivos de 2019, pelo maior montante investido em 

Google Ads (superior a 4 milhões de euros nesse ano). 

Não somos prestadores de serviços, não trabalhamos numa ótica 

empresa-cliente, trabalhamos sim enquanto parceiros, com objetivo 

comum de ajudar as pessoas e as empresas a alavancarem a sua presença 

online. 

O que nós pretendemos é ser o parceiro da transformação digital 

em Portugal e além fronteiras. Acreditamos ser diferentes, não só, pelo 

nosso trabalho, experiência e conhecimento, mas sobretudo pela nossa 

essência, proximidade e transparência. Essas são as nossas verdadeiras 

vantagens competitivas. 

O que fazemos? 
Transmitimos todo o nosso conhecimento no digital.

O que nos inspira? 
O sucesso das pessoas.
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Checklist Google Tag Manager

Planeamento:
 

❏ Pensar na estrutura de Conta (container), propriedade e 
acessos

❏ Preparar o plano de implementação de tags

Preparar a instalação do Google Tag Manager:

❏ Adicionar IDs únicos aos elementos mais importantes do 
website

❏ Tornar os formulários amigáveis ao rastreamento
❏ Usar o prefixo "data-" para obter informações adicionais 
❏ Sites de uma só página devem usar fragmentos de URL
❏ Uma parte do código do GTM deve ser colocado no  

<head> e outra logo após a tag <body>
❏ Verificar se o código do Google Tag Manager foi adicionado 

a todas as páginas. O Google Tag Assistant será uma 
excelente ajuda



1

Checklist Google Tag Manager

Data Layer

❏ Se for necessário transmitam aos programados o conceito 
de Data Layer e a sua importâncias

❏ Utilizar o prefixo dataLayer como janela é recomendado. 
Como resultados todos os códigos devem ser: 
window.dataLayer

❏ O ideal é usar (window.dataLayer push) mesmo quando a 
página carrega

❏ Se for necessário personalizar dados como 'Pageview' 
event na Data Layer, estes devem ser colocados acima da 
tag <script> 

Data Layer com dados do utilizador

❏ O utilizador está logado?  
❏ User ID 
❏ Endereço de IP
❏ Dados demográficos (idade, gênero,  etc. )
❏ Número de transações 
❏ Número de sessões 
❏ Total investido 
❏ Preferências do utilizador
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Data Layer com dados de eCommerce

❏ Transaction ID
❏ Transaction subtotal 
❏ Transaction Total 
❏ Código da moeda 
❏ Product ID (SKU) 
❏ Product price 
❏ Product quantity 
❏ Taxas e entregas 
❏ Product name 
❏ Product category 
❏ Product brand 
❏ Product variant, exemplo: branco 
❏ Product position, exemplo: posição 2 
❏ Código de cupão associado, exemplo: BLACK_FRIDAY20 
❏ Promotion ID, exemplo: ABCD_1234 
❏ Promotion name, exemplo: Saldos de Janeiro
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Informações sobre a página:

❏ Número de reviews e resultado final
❏ Número de palavras num blog post
❏ Data da publicação 
❏ Número de comentários
❏ Artigos, categorias, tags 

Tags, triggers e variáveis:

❏ Usar a variável das definições do Google Analytics
❏ Usar expressões regulares para disparar os triggers ao 

invés de se criarem múltiplos

Google Analytics E-commerce:

❏ E-commerce Tracking padrão - ter uma propriedade com o 
código Universal Analytics (type: Transaction) que vá buscar 
os dados à Data Layer. 

❏ Dupla validação para garantir que os dados do  Enhanced 
E-commerce são sintaticamente perfeitos 

❏ Prevenir duplicação de transações
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Diversos
❏ Implementar um mecanismo de rastreio de dados  

GDPR-compliant
❏ Definir o campo de anonimizar como true
❏ Configurar allowAdFeatures
❏ Verificar se o Cross-Domain Tracking no Google Analytics 

está configurado corretamente
❏ Mover as partes <noscript> das tags personalizadas e 

utilizar antes Custom Image tags
❏ Fazer o teste final antes da implementação especialmente 

se for feita com variáveis do Enhanced E-commerce ou se 
tiverem iFrames

❏ Depois da publicação! Existem erros de  JavaScript na 
consola? Usa o TrackJS para validar
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Passos básicos 
❏ Passo #1: Revê as tags que o Google te forneceu;

❏ Passo #2: Verifica se o código de tracking do Google Analytics 
é válido;

Podes usar a extensão Google Tag Assistant para verificar, de 
forma rápida, as principais tags de rastreamento do site.

❏ Instala o Tag Assistant

❏ Revê as tags do teu website

O Tag Assistant vai mostrar-te quais as versões do código de 
rastreamento que o Analytics está a utilizar no website 
atualmente. Se estiveres a usar o GTM, consegues ver a tag GTM 
no relatório do Tag Assistant.

❏ Tens algum erro nas tuas tags?

O Tag Assistant também te pode ajudar a identificar problemas ou 
erros nas tags.
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❏ Passo #4: Verifica em todas as páginas do site o código de 
rastreamento do Google Analytics

A maioria dos sistemas de gestão de conteúdo (CMS's) permite 
que marques cada página do site quando instalares o código. Mas 
é uma boa ideia fazer uma verificação rápida para confirmar se 
não ficou a faltar nenhuma página ao etiquetar o site.

Podes procurar no site todo pelas tags de rastreamento, utilizando 
uma ferramenta gratuita chamada GA checker.

❏ Vai a gachecker.com

Ao realizarem o scan ao site utilizando o Checker GA, podem 
verificar se todas as páginas do site estão marcadas com o código 
de rastreamento do Google Analytics.

❏ Marca as páginas que não tiveres a rastrear, conforme 
necessário

O GA Checker também te permite fazer download de um relatório 
completo da verificação do site. Analisa esse relatório de 
verificação para encontrar qualquer página onde seja necessário 
adicionar o código do Analytics.
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❏ Passo #5: Faz um teste em tempo real do rastreamento

Uma das melhores formas de validar as tags do Google Analytics é 
com a própria ferramenta ou seja utilizar os relatórios em tempo 
real no Google Analytics para verificar o acompanhamento e os 
relatórios do site.

Para realizar este teste, consulta os relatórios em tempo real no 
Google Analytics.

❏ Vai até ao website

❏ Abre os relatórios do Google Analytics em tempo real numa 
visão não filtrada

É necessário que utilizes uma visualização que não bloqueie o 
endereço IP dos relatórios em tempo real para que possas ver os 
acessos que envias para o Google Analytics.
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❏ Rever os dados nos relatórios em tempo real

Dentro dos relatório em tempo real, consegues ver a página do 
website em que estás.

Usando o filtro de localização, podes rastrear os dados geográficos 
que envias para o Google Analytics. 

Podes verificar se a fonte está a rastrear corretamente através do 
relatório Fontes de Tráfego.

E podes ver todos as tags de eventos que accionaste no relatório 
Eventos.

Como correu o teste em tempo real? As tags do Google 
Analytics estão a funcionar da forma correta?

Vamos rever rapidamente os passos que podes seguir para 
resolver as tags do Google Analytics.

Como corrigir tags de rastreamento partidas do Google Analytics
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❏ Atualiza o código de rastreamento do Google Analytics para a 
versão mais recente ou instala o código do Google Analytics 
utilizando o GTM.

Actualizar o código, ou migrar para GTM, pode muitas vezes 
resolver os problemas de rastreamento.

❏ Adiciona tags às páginas que não estiverem a ser rastreadas

Como referimos acima, a maioria dos CMS's permitem que 
marques o site todo de uma só vez. Mas se eventualmente 
achares que as páginas do teu site não estão etiquetadas 
corretamente, utiliza o verificador GA para verificar o site. Depois 
volta atrás e marca as páginas do site que faltam.

❏ Remove tags desnecessárias do site (especialmente de 
terceiros).

O código de terceiros pode causar violações de privacidade.

❏ Remove qualquer código de rastreamento de terceiros que 
encontrares no site.
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❏ Utiliza o teste em tempo real para ver se as tags que 
atualizaste estão a rastrear corretamente.

Utilizar os relatórios em tempo real para verificar o rastreamento é 
um processo altamente manual. Mas o teste em tempo real 
também é uma ótima maneira de teres a certeza de que as tags do 
Google Analytics estão a rastrear todos os dados que precisas para 
tua análise.

❏ Faz um scan periódico ao site para ter a certeza de que todas 
as páginas estão etiquetadas

Podes utilizar o GA Checker para verificar assiduamente o site e 
verificar novamente se todas as páginas têm tags de rastreamento 
do Google Analytics. 
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