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Apresentação

 Alterar o site é inevitável para adaptá-lo a tecnologias mais avançadas e desejadas pelo mercado, melhorando a 
usabilidade da página e alcançando ainda mais clientes. Porém, é preciso ter muito cuidado para não colocar suas ações 
de marketing digital em risco com essas mudanças.

 Para evitar que essas alterações causem problemas no tracking e, consequemente, impactem negativamente em 
suas campanhas, é preciso tomar alguns cuidados.

 Neste material, desenvolvido pelos especialistas em tags e trackeamento da Raccoon, você aprenderá as melhores 
práticas que devem ser seguidas durante as fases de desenvolvimento e deployment das novas páginas e recursos.

Vamos começar?

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Durante o desenvolvimento

 Atributos dos elementos da árvore DOM

 Muitas vezes, as tags utilizam elementos da árvore DOM como fonte de dados ou na decisão do disparo. Por isso, 
tente manter os IDs e classes de botões, inputs, formulários e quaisquer elementos que contenham informações relevantes 
ao tracking (como CEP, preços, ID de produto, quantidade, entre outros).

 Sabemos que nem sempre é possível manter os mesmos IDs e, principalmente, as mesmas classes. Sobre isso, 
falaremos mais à frente neste material.

 Além disso, é sempre bom lembrar: IDs devem ser únicos na página, sempre.

 

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Redirecionamento

 Os parâmetros adicionados à URL são cruciais para a realização de análises. Redirecionamentos que não são 30X (série 
de redirecionamentos que têm diferentes atributos como o 301, redirecionamento permanente, e o 302, redirecionamento 
temporário, por exemplo) perdem parâmetros e referrer, prejudicando a atribuição. Caso esses tipos de redirecionamentos 
sejam necessários, será preciso manter os principais parâmetros:

•  utm_campaign

•  gclid

•  dclid•  utm_source

•  utm_medium

 Neste momento, conte com o estrategista de contas na sua agência para consultar se existe alguma mídia empregada 
no site que precise de outro(s) parâmetro(s).

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Single Page Applications

 Os SPAs precisam de um cuidado a mais para que o tracking seja feito de forma correta. Se você estiver migrando 
o site, parcialmente ou completamente, para uma SPA, entre em contato com o time de TI da sua agência para discutir a 
melhor abordagem para seu caso específico.

 Nesses casos, infelizmente, não é possível determinar um procedimento padrão para a migração. Portanto, avalie 
sempre todas as variáveis do seu site com o time da agência antes de fazer as mudanças.

 Google Tag Manager 

 O snippet do GTM deve estar presente em todas as páginas do site, inclusive nas páginas novas, e ele deve ser carregado 
apenas uma vez por página.

 Data Layer 

 Caso o site tenha pushes no Data Layer, atente-se para que as informações continuem verídicas e completas após as 
mudanças.

 Mais uma vez, vale contar com o apoio do time de TI da agência para isso.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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 Antes do deployment

 Comunicação com a agência

 Tente informar sua agência sempre com alguns dias de antecedência. As mudanças não são simples para nenhum 
dos times e é preciso que tudo esteja alinhado para que o resultado saia como o esperado. 

 Em especial, é preciso informar:

•  As mudanças na árvore DOM, como IDs, classes e parentescos

• Se haverá alteração de protocolo (de http:// para https://)

• As mudanças nas URLs das páginas

• Quando ocorrerá o deployment 

 Ambiente de homologação

 É importante contar com um ambiente de homologação para garantir que toda a mudança ocorra sem nenhum 
prejuízo às suas ações de marketing.

 O time de TI dedicado à sua conta pode fazer as mudanças necessárias nas tags antes do deployment, reduzindo a 
possibilidade de problemas após o lançamento das novas páginas.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Antes do deployment

  Alinhamento durante o deployment:  todas as partes devem estar alinhadas quanto ao momento do deployment. 
Aqui na Raccoon, quando isso acontece, fazemos o acompanhamento do tracking em tempo real.

 Testes e análise após a implementação: alguns dias depois da publicação, o time de Tags verificará todos os 
dados consolidados nas plataformas associadas, como Google Analytics e Google AdWords, investigando possíveis 
inconsistências.

 Sua agência não conta com um time de TI dedicado para a sua conta?

 Conheça o modelo de negócio da Raccoon. Nós temos um time de TI dedicado às ações de marketing de nossos 
clientes para obter sempre os melhores resultados.

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
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Conheça os especialistas responsáveis por este guia:
 

Amanda Megumi Morita
Coordenadora de Mídias

Lucas Franco
Coordenador de tracking e tags

Leonardo Lourenço Crespilho
Coordenador de tracking e tags

Valeska Paroni 
Analista de tracking e tags

http://www.raccoon.ag
https://www.raccoon.ag/blog
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/


Gostou do nosso material?
Aprenda mais acessando nosso Blog: toda semana um novo artigo para te ajudar a extrair o 

máximo de sua estratégia digital!

www.raccoon.ag/blog

COMPARTILHE NAS SUAS REDES SOCIAIS

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.raccoon.ag/ebook-planejamento-de-midias&title=Guia%20Completo%20de%20Planejamento%20de%20M%C3%ADdias%20%7C%20Raccoon&summary=Li%20o%20eBook%20da%20Raccoon%20sobre%20planejamento%20de%20m%C3%ADdias%20digitais%20e%20gostei%20bastante%20do%20material.%20Recomendo%20a%20todos%20que%20se%20interessarem%20pelo%20tema!%0A&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.raccoon.ag/ebook-planejamento-de-midias
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2oqgepW%20Li%20o%20eBook%20da%20Raccoon%20sobre%20planejamento%20de%20m%C3%ADdias%20digitais%20e%20gostei%20bastante%20do%20material.%20Recomendo%20a%20todos%20que%20se%20interessarem%20pelo%20tema!%20
https://www.raccoon.ag/blog/


www.raccoon .ag

Case Fast Shop

Fast Shop alcança 
65% de ROI de links 

patrocinados.

Case ViajaNet

Como a ViajaNet 
cresceu 30% em 
receita acima do 

desenvolvimento do 
mercado.

Case Dutra Máquinas

Dutra Máquinas 
aumenta em 521% 

suas vendas 
com  marketing de 

performance.

https://www.raccoon.ag/
https://www.linkedin.com/company/3522517
https://www.raccoon.ag/blog/
https://www.facebook.com/agenciaraccoon/
http://propmark.com.br/digital/fast-shop-alcanca-65-de-roi-de-links-patrocinados
https://www.raccoon.ag/case-viajanet/
http://nextecommerce.com.br/dutra-maquinas-aumenta-em-521-suas-vendas-com-marketing-de-performance/
http://propmark.com.br/digital/fast-shop-alcanca-65-de-roi-de-links-patrocinados
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