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Este é o News Consumer Insights 2.0

Que bom que você veio conhecer nosso manual e a nova ferramental. Agradecemos a visita.

Em 2018, lançamos o News Consumer Insights (NCI) para ajudar as empresas de notícias a tomar decisões 
de negócios baseadas em dados que aumentam a lucratividade e criam relacionamentos mais sólidos 
com os leitores. Ficamos animados com a aceitação da ferramenta, que recebeu rapidamente dezenas de 
milhares de acessos em 129 países e uma indicação ao prêmio da International News Media Association 
(INMA).

Considerando o alto nível de uso, os resultados gerados e o feedback positivo dos nossos parceiros, 
trabalhamos para aprimorar a plataforma e colocar em prática todo o conhecimento e insights gerados ao 
trabalhar com os editores nos últimos dois anos.

Observamos o seguinte:
1) Apesar de termos simplificado as informações apresentadas no NCI, ainda havia muitos dados. 

Não resolvemos totalmente o problema do "tsunami de dados".
2) O manual do NCI teve um feedback ótimo, mas é muito longo para os usuários que querem agir 

rapidamente com base em insights.
3) Poderíamos orientar melhor as empresas de notícias a aproveitar ao máximo o Google Analytics 

para fornecer insights mais profundos.
4) O engajamento do leitor é uma das áreas mais importantes para aumentar a receita de publicidade 

e do leitor, mas não é bem aproveitada por muitas das ferramentas de análise atualmente 
disponíveis.

Por isso, desenvolvemos o News Consumer Insights 2.0 buscando aprender com essas lições. Temos o 
prazer de apresentar a nova versão do NCI, que conta com os seguintes recursos:

● Recomendações mais personalizadas 
Criamos um mecanismo de decisão que apresenta recomendações personalizadas e práticas com 
base nos seus dados do Google Analytics. Dessa forma, você não perde tempo analisando 
informações e dados. 

● Novos insights sobre vídeo e receita do leitor com o News Tagging Guide 
Com nossa ferramenta complementar, o News Tagging Guide, é possível capturar as métricas mais 
importantes para entender o engajamento do leitor e o consumo de vídeo. Os novos dados 
também ampliarão os insights gerados no NCI 2.0. 

● Novas métricas de valor: receita de publicidade e ARPU médio
Criamos soluções para os usuários das versões 360 e clássica do Google Analytics para gerar 
insights sobre a receita de publicidade e a receita de publicidade média por usuário (ARPU, na sigla 
em inglês), que definem melhor o valor do público-alvo.

Com essas melhorias no NCI, esperamos agregar mais valor aos parceiros de notícias de todos os 
tamanhos no mundo todo. A ferramenta foi completamente reformulada, mas nossa missão continua a 
mesma: temos o compromisso de ajudar as empresas de notícias a direcionar recursos e adaptar 
estratégias digitais para gerar fidelidade e sustentabilidade.

Atenciosamente,

Amy Adams Harding, diretora de análises e otimização de receita, notícias e publicações

Anntao Diaz, chefe do News Consumer Insights

https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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O que é o News Consumer Insights (NCI) 2.0?
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Desenvolvemos o News Consumer Insights (NCI) para ajudar as empresas de notícias a tomar decisões de 
negócios baseadas em dados que aumentem a lucratividade e criem relacionamentos mais sólidos com 
os leitores. 
Por meio do nosso framework de dados e mecanismo de decisão projetados exclusivamente para as 
empresas de notícias, o NCI apresenta informações importantes e recomendações práticas com 
base na conta do Google Analytics do editor para aumentar o engajamento e a receita do leitor. 

Novidades no News Consumer Insights 2.0:

● Nosso mecanismo de decisão para exibir recomendações personalizadas 
Integramos um mecanismo de decisão que apresenta recomendações personalizadas e práticas 
com base nos seus dados do Google Analytics. Dessa forma, você não perde tempo analisando 
informações e dados. 

● Novos insights para aumentar o desempenho geral
A página "Receita do leitor" apresenta informações detalhadas para otimizar as taxas de conversão 
ou qualquer meta no Google Analytics. Na página "Insights de vídeo", é possível maximizar o 
consumo de conteúdo em vídeo no seu site e público-alvo. 

● Novas métricas de valor: receita de publicidade e receita de publicidade média por usuário
Se o Google Analytics 360 estiver conectado ao Ad Manager, preenchemos a receita de 
publicidade e a receita de publicidade média por usuário (ARPU) na ferramenta para informar 
melhor o valor. Caso não tenha o Google Analytics 360, você terá a opção de inserir os CPMs/RPMs 
médios por dispositivo para que possamos exibir os valores estimados da receita de publicidade e 
da receita de publicidade média por usuário (ARPU).

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=en&ref_topic=6183302


Como usar o News Consumer Insights 2.0
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O News Consumer Insights é totalmente gratuito e foi projetado com a simplicidade em mente. Para 

acessar a ferramenta, você só precisa de um endereço de e-mail associado à sua conta do Google 

Analytics.

1 - Autorize a ferramenta a ter acesso aos seus dados do Google Analytics, conecte sua conta do 

Google Analytics e acesse a guia "Configurações".

2 - A barra de navegação à esquerda guiará você pelas páginas cobertas pelo News Consumer 

Insights.

Recomendações para melhorar o engajamento e a 
receita do leitor identificadas pelo mecanismo de 
decisão do NCI

Insights sobre o desempenho dos leitores em relação 
aos nossos comparativos de mercado

Insights de otimização da taxa de conversão para 
aumentar a receita do leitor

Insights sobre o consumo de conteúdo em vídeo no site

O card "Principais insights" ajuda você a entender os 
insights na ferramenta.

Selecione sua conta do Google 
Analytics.

Informe os CPMs para preencher a receita de publicidade 
e selecione uma meta para a página "Receita do leitor".

https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=en
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Como usar o News Consumer Insights 2.0

Recomendações 

Nesta seção, você encontrará todas as recomendações que identificamos com o mecanismo de decisão 

interno, com foco em como aumentar o engajamento e a receita do leitor e como coletar melhores 

dados.

Os leitores também serão segmentados pelo funil de leitores do NCI nos últimos 30 dias: leitores 

casuais (somente uma visita), leitores fiéis (entre 2 e 14 visitas) e apaixonados pela marca (pelo 

menos 15 visitas). Esse funil é usado em toda a ferramenta. Basta passar o mouse sobre a dica atribuída a 

cada segmento de leitores para ver a definição dele e enviá-lo ao seu Google Analytics.

Nossas recomendações são divididas em três categorias: engajamento do leitor, receita do leitor e 

melhores dados.

Basta clicar em uma das recomendações para ver as etapas de implementação da otimização.



Esta página apresenta insights sobre o desempenho do engajamento dos leitores, 

analisando as métricas que informam a profundidade e a frequência da visita. 

O funil de leitores do NCI é aplicado ao seu público-alvo. Dessa forma, é possível 

identificar rapidamente problemas de engajamento. 

As origens de tráfego também são uma área de otimização importante. Por isso, criamos uma segmentação 

própria para identificar as origens com melhor desempenho, organizadas por porcentagem do tráfego e 

páginas lidas por usuário (ou ARPU estimado/ARPU, se tivermos acesso à receita de publicidade).

Também é possível analisar o desempenho de segmentos de leitores do NCI

 comparando as principais métricas de engajamento com milhares de 

empresas de notícias nos comparativos de mercado do NCI. 

Além disso, criamos a Reader Engagement Score (RES), que serve como 

ponto de referência para identificar com facilidade falhas de desempenho em 

relação aos comparativos de mercado do NCI.
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Como usar o News Consumer Insights 2.0

Engajamento do leitor

● Tráfego direto (consulte a nota de rodapé)

● Tráfego escuro (consulte a nota de rodapé)

● Pesquisa Google 

● Facebook 

● Twitter 

● Outras redes sociais

● Outros mecanismos de pesquisa

● Newsletters

● Notificações push da Web

Comentários e observações
● O que é o tráfego escuro? 

Alguns usuários são atribuídos incorretamente como "Tráfego direto" quando o Google Analytics 
não consegue identificar a origem da visita (apps, SMS etc.). Eles são identificados no NCI como 
usuários que visitaram o site diretamente, mas não acessaram a página inicial (por exemplo, o 
usuário acessou o site pelo Whatsapp a partir de uma matéria compartilhada por um contato). O 
tráfego direto do NCI se refere somente aos usuários que acessaram sua página inicial.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_social_media


Visão geral da Reader Engagement Score
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Criamos uma métrica personalizada chamada "Reader Engagement Score" (RES) no News Consumer 

Insights para ajudar você a entender o nível de engajamento dos leitores com seu conteúdo em 

comparação com outras organizações de notícias. 

O RES é composto de quatro métricas de usuário por segmento de público-alvo, avaliadas nos últimos 30 

dias:

● Visitas por leitor (sessões por usuário)

Quantas vezes o leitor acessa o site?

● Páginas lidas por visita (visualizações de página por sessão)

Quantas matérias o usuário lê por visita?

● Duração da visita (duração média da sessão)

Quanto tempo o leitor permanece no site? 

● Total de páginas lidas por usuário (visualizações de página por usuário)

Qual é a média de matérias que o usuário lê em todas as visitas?

Em cada segmento de público-alvo, essas quatro métricas serão avaliadas em relação aos comparativos 

de mercado do setor para criar uma pontuação dinâmica entre 0 e 100.

Por exemplo, vamos definir a Reader Engagement Score do grupo de leitores fiéis do site X da seguinte 

maneira: 

Veja que atribuímos mais peso (um múltiplo de dois) às visualizações de página por usuário. Dessa 

maneira, é possível saber como os leitores fiéis do site X se comportam em relação aos comparativos de 

mercado. Chamamos isso de "Desempenho (%)", e esse valor não aparece no seu relatório. Para calcular a 

Reader Engagement Score: 30 x ln ("Desempenho (%)") + 50

Se as métricas dos leitores fiéis do site X forem iguais ao comparativo de mercado, o Desempenho (%) 

será igual a "1" e a Reader Engagement Score será de 50 (porque ln(1) = 0). 0

Como usar o News Consumer Insights 2.0
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Como usar o News Consumer Insights 2.0

Receita do leitor

Esta página é preenchida com base na seleção de meta do Google Analytics na guia "Configurações":

A meta pode ser de qualquer tipo que permita acompanhar o que você define como conversão no site, 

como: nova assinatura, nova contribuição/doação, clique em um link de afiliado, inscrição em newsletter, 

autorização em bloqueador de anúncios. Ela também pode ser uma meta pura de engajamento do leitor, 

por exemplo: um usuário que leu mais de cinco matérias ou assistiu a mais de cinco vídeos.

As informações exibidas têm como foco principalmente uma abordagem de otimização da taxa de 

conversão. O objetivo desse relatório é identificar rapidamente onde concentrar recursos para aumentar 

as origens de tráfego com taxa de conversão acima da média e melhorar o desempenho naquelas que 

geram o maior volume de conclusões de meta. 

Tenha atenção com a experiência das páginas de destino principais, porque elas são fundamentais 

para melhorar o desempenho da receita do leitor. 

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=en
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Como usar o News Consumer Insights 2.0

Insights de vídeo

Esta página exige o componente de insights de vídeo do News Tagging Guide, que permite transferir os 

dados do seu player de vídeo para o Google Analytics e analisá-los no News Consumer Insights. 

Quando os dados de consumo de vídeo estiverem disponíveis, você poderá analisar como os segmentos 

de público-alvo interagem com seus vídeos: inicializações de vídeo, visualizações completas de vídeo, 

tempo de exibição médio e recirculação geral do vídeo.

Nosso framework tem como foco destacar os insights que permitem maximizar as inicializações e as 

visualizações completas de vídeos, que são fundamentais para aumentar a lealdade do leitor e a 

receita de publicidade. 

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg


Google Analytics para empresas de notícias
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Ouvimos de várias empresas de notícias do mundo todo que pode ser complexo identificar as métricas 

corretas que precisam ser coletadas no Google Analytics ou até fazer a implementação técnica 

adequada.

 

Criamos o News Tagging Guide (NTG) para destacar as métricas corretas de notícias e publicação que 

precisam ser avaliadas no Google Analytics, além de simplificar a inclusão de tags e amplificar as 

recomendações e informações no News Consumer Insights e no Realtime Content Insights.

Estes são os componentes de dados abordados no NTG: 

Recomendamos que as empresas de notícias usem o News Tagging Guide para melhorar a coleta de 

dados no Google Analytics. 

Comentários/observações

● Caso as origens de tráfego no NCI não tenham todos os dados, talvez o Google Analytics não 
esteja identificando os URLs de referência corretamente. Verifique se você tem os parâmetros 
UTM corretos nos URLs ou adicione os parâmetros relevantes (newsletters = e-mail, 
notificações push = notificações…).

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en&ref_topic=1032998
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en&ref_topic=1032998


Perguntas frequentes
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O News Consumer Insights (NCI) 
funciona com a versão gratuita do 
Google Analytics?

O NCI funciona com todas as versões do Google 
Analytics. Os editores com Google Analytics 360 
terão acesso a métricas de publicidade adicionais.

O News Consumer Insights (NCI) é 
relevante para editores que não são 
do setor de notícias?

O NCI é relevante para todos os editores que 
publicam conteúdo, dentro e fora do setor de 
notícias. 

Preciso implementar as tags do 
Google Analytics no meu site para 
usar o News Consumer Insights 
(NCI)?

Para usar o NCI, basta conectar sua conta do Google 
Analytics. Para aproveitar ao máximo o NCI e receber 
insights e recomendações adicionais, é 
recomendável implementar algumas tags do News 
Tagging Guide (NTG). Consulte as recomendações de 
coleta de dados.

Por que os dados estão diferentes do 
que eu esperava? 

Observe com atenção a implementação do Google 
Analytics e a coleta de dados, porque pode haver 
erros. A extensão Assistente de tags para Google 
Chrome pode ajudar.

A página Google Analytics para empresas de notícias 
também pode fornecer orientações.

Por que as visualizações de página 
por usuário recebem mais peso na 
Reader Engagement Score (RES)?

Nosso framework considera que é possível inferir 
tanto a fidelidade quanto a possível receita de 
publicidade com a métrica de visualizações de página. 

Para simplificar, consideramos que um segmento de 
público-alvo com mais visualizações de página por 
usuário que a média é potencialmente mais fiel e gerou 
mais receita. 

Algumas seções de conteúdo (como galerias de fotos 
que criam uma nova visualização de página a cada 
foto) ou recursos do site (atualização automática de 
conteúdo) podem tornar nossa pontuação menos 
eficaz.

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


Perguntas frequentes
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 Os dados são amostrados? Sim, parte dos dados pode ser amostrada. Leia mais 
sobre a amostragem do Google Analytics.

Por que vocês usam dados de 
comparativo de mercado? Eles são 
atualizados?

Os dados de comparativo de mercado ajudam a definir 
as médias do setor em relação às principais métricas de 
engajamento usadas na Reader Engagement Score. São 
pontos de referência para você comparar seu 
desempenho entre os leitores com o da concorrência e 
identificar possíveis lacunas. 

Os dados são atualizados no primeiro dia de cada mês.

Quem é incluído nos comparativos 
de mercado? É possível aplicar 
filtros? 

Todos os sites de notícias nos comparativos de 
mercado foram selecionados manualmente. 
Adicionamos editores de vários locais (Américas, 
Europa e Ásia) e com diferentes coberturas (revistas e 
notícias locais, nacionais e internacionais). Somente 
editores com paywalls rígidos foram excluídos do 
nosso banco de dados devido ao impacto no 
engajamento do leitor. 

Os dados servem somente como orientação. Não 
oferecemos uma maneira de filtrar no momento.

https://support.google.com/analytics/answer/2637192?hl=en


Engajamento 
do leitor
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Engajamento do leitor

Lista de recomendações 

● Newsletters: use como estratégia de aquisição de usuários.

● Faça os leitores se inscreverem nas notificações push da Web.

● Otimize a descoberta de conteúdo de notícias com dados estruturados.

● Amplie a estratégia social.

 

● Use uma estratégia de recirculação. 

● Seu site para dispositivos móveis é rápido o suficiente?

● Como fazer os usuários iniciarem mais vídeos?

● Como fazer os usuários concluírem mais vídeos?

Você precisa de mais visitas

Você precisa de visitas mais longas



Práticas recomendadas

Newsletters: estratégia de aquisição de usuários
Você precisa de mais visitas

PONTOS IMPORTANTES

1. Visibilidade e posição 
A caixa de inscrição precisa ser facilmente descoberta, entre as 
matérias e acima da dobra. Concentre-se em formatos in-line para 
computadores e/ou ancorados para dispositivos móveis.

2. Reduza o número de campos e use a inscrição com um clique 
Concentre-se em um campo (e-mail) para facilitar a inscrição. Ative o 
preenchimento automático para o campo de e-mail preencher os 
endereços salvos anteriormente no navegador.

3. Aparência
Use cores contrastantes no fundo da caixa de inscrição e no 
"call-to-action" principal. 

4. Personalize a mensagem 
Destaque por que o usuário deve se inscrever no título da caixa de 
inscrição. Se possível, personalize essa mensagem com base no 
conteúdo. 

Maximize as chances de converter leitores em assinantes da newsletter

Comentários e observações

● Avalie o desempenho dos módulos de inscrição de newsletters com o News Tagging Guide e 
rastreie corretamente os leitores de newsletters no Google Analytics com as tags UTM 
corretas.

● Não se esqueça de enviar um e-mail de agradecimento ou boas-vindas depois que os leitores 
se inscreverem.

● Com os Instant Articles do Facebook, é possível implementar caixas de inscrição de e-mail com 
facilidade. 

Motivo 2: os leitores do Boston 
Globe têm 10 vezes mais 
probabilidade de se tornarem 
assinantes depois de se inscrever 
nas newsletters do The Globe.

Motivo 3: os editores usam as 
newsletters como uma maneira 
confiável de entrar em contato 
com os leitores fiéis e fortalecer o 
vínculo com o público-alvo.

Motivo 1: os leitores 
provenientes de newsletters têm 
visitas mais frequentes e 
profundas do que outras fontes 
de tráfego.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
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https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.facebook.com/help/publisher/181443349873820
https://www.facebook.com/help/publisher/181443349873820
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/


Formato de âncora
Solicitação em lightbox
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Exemplos de alta qualidade
Você precisa de mais visitas

Frase de destaque

Algumas implementações, como 
preenchimento total em tela cheia 
ou formato de âncora, têm taxas de 
inscrição mais altas, mas podem 
impactar a experiência do usuário.

Aumento de 15% dos assinantes da newsletter
"… Com o foco na assinatura de newsletters, acreditamos que podemos fazer a 
diferença e aumentar nosso público fiel, o que aumentará consideravelmente nosso 
tráfego".

Estudo de caso

Leia o estudo de caso

Preenchimento total em tela cheia 
 

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
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PONTOS IMPORTANTES

1. Crie notificações próprias ou trabalhe com terceiros
Ao criar notificações push da Web próprias, você tem propriedade total do 
canal, mas esse processo pode exigir muitos recursos técnicos, como 
https e PWA. Trabalhar com terceiros pode ser uma boa solução, mas tem 
um custo. Além disso, caso você pare de trabalhar com o fornecedor, 
poderá perder assinantes.

2. Solicitações de inscrição: tenha atenção com o local e o 
momento
Um UX positivo é fundamental para manter o fluxo eficaz de ativação de 
notificações. Aguarde até os usuários começarem a consumir conteúdo no 
site. Considere o número de matérias lidas, o tempo no site e a 
profundidade de rolagem como possíveis sinais para acionar a solicitação 
de inscrição.

3. Escolha quando enviar solicitações nativas ou personalizadas
As solicitações nativas geram mais ativações por causa do processo de 
inscrição em uma etapa. No entanto, as solicitações personalizadas com 
processo de inscrição em duas etapas oferecem mais valor a longo prazo, 
porque tendem a ter uma taxa de retenção mais alta, graças a uma 
proposta de valor mais clara para os inscritos. Encontre o equilíbrio certo. 

4. Aparência das solicitações personalizadas 
Destaque por que seus leitores devem assinar as notificações push da 
Web. Se possível, personalize a mensagem com base no conteúdo do 
texto. Imagens geram mais engajamento e ajudam a comunicar sua marca. 
Maximize a visibilidade das solicitações de inscrição sem prejudicar o 
consumo de conteúdo nas suas páginas.

Maximize as chances de os leitores assinarem as notificações push da Web

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Avalie o desempenho das campanhas de inscrição em notificações push da Web com o News 
Tagging Guide.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: quando segmentadas, as 
notificações push da Web para artigos de 
notícias podem ter uma taxa de cliques de 
até 25%. (Ver fonte)

Motivo 1: "Em comparação com uma 
newsletter por e-mail, que tem uma taxa 
média de assinatura de 2%, a taxa de inscrição 
em notificações push da Web é de 5% a 15%." 
(Ver fonte)

Implemente notificações push da Web
Você precisa de mais visitas Em colaboração com

https://mediaengagement.org/research/links/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://blog.pushengage.com/definitive-guide-increase-push-notification-opt-in-rate/
https://pushly.com/


Experiência de inscrição in-line como 
primeira etapa no fluxo de ativação 
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Frases de 
destaque

● Com as solicitações personalizadas, 
os editores podem usar widgets de 
inscrição in-line como primeira etapa 
no fluxo de ativação em todas as 
matérias.

● Use controles como "tempo na 
página" e "contagem de páginas 
visitadas" para apresentar o fluxo de 
ativação assim que os visitantes 
estiverem engajados com o 
conteúdo.

Exemplos de alta qualidade
Você precisa de mais visitas

Trabalhe para criar fluxos atraentes e nativos da 
marca que aumentarão o engajamento

Só mostre o fluxo de ativação depois que o 
visitante estiver engajado com o conteúdo

Aumento de 20% das visitas de leitores
Implementação de notificações push da Web próprias para que os leitores voltem
Leia o estudo de caso

Estudos de caso

Como o Dallas Morning News usa notificações push para aumentar o público-alvo 
Leia o estudo de caso

Frases de destaque

Em colaboração com

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://pushly.com/
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PONTOS IMPORTANTES

1. Use a ferramenta teste de dados estruturados
Teste todos os tipos de página do seu site, incluindo a página inicial. 
Não limite o teste a só uma página de matéria e teste também as 
páginas AMP.

2. Verifique os erros e avisos
Observe e corrija os erros e avisos exibidos, porque eles podem 
limitar a exibição do site em resultados avançados.

3. Você implantou todas as marcações?
Para matérias, use Article ou NewsArticle. Para conteúdo em vídeo, 
use VideoObject. Para paywalls, use IsAccessibleForFree. Na página 
inicial, use Website/Organization (páginas em inglês). Além disso, não 
se esqueça da navegação estrutural.

4. Monitore o impacto no Search Console
Acompanhe o impacto da sua estratégia de dados estruturados no 
Search Console.

Melhore a descoberta de conteúdo de notícias com dados estruturados

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● A otimização dos dados estruturados nem sempre faz com que o conteúdo apareça na 
pesquisa aprimorada, mas aumenta a probabilidade de isso acontecer. Algumas publicações 
podem até ter resultados aprimorados da pesquisa sem nenhuma marcação nas páginas.

● Como acompanhar o impacto da sua configuração de dados estruturados no Search Console? 
○ Abra sua conta do Search Console.
○ Acesse a guia "Desempenho > Resultados da pesquisa > Aspectos da pesquisa > 

Pesquisa aprimorada".
● Caso você tenha páginas duplicadas com o mesmo conteúdo, é recomendável colocar os 

mesmos dados estruturados em todas elas, e não somente na página canônica. Para mais 
informações sobre posicionamento, consulte as Diretrizes gerais de dados estruturados.

Motivo 2: ao implementar dados estruturados 
no site de maneira precisa, seu conteúdo terá 
mais probabilidade de aparecer nos resultados 
avançados da pesquisa aprimorada.

Motivo 1: marque suas matérias, resenhas, vídeos e 
outros conteúdos com dados estruturados usando os 
padrões encontrados em Schema.org. Isso dá mais 
contexto sobre seu site para todos os mecanismos de 
pesquisa. 

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Otimize a descoberta de conteúdo com dados 
estruturados

Você precisa de mais visitas

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/search/docs/data-types/article
https://schema.org/NewsArticle
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video
https://developers.google.com/search/docs/data-types/paywalled-content
https://schema.org/WebSite
https://schema.org/Organization
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
https://search.google.com/search-console/welcome
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://search.google.com/search-console/welcome
https://support.google.com/webmasters/answer/139066
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies#location
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Aumento de 10,43% das visitas de pesquisa orgânica
"... Com o NCI, geramos soluções rápidas e práticas que resultaram no aumento 
imediato do tráfego de pesquisa orgânica."

Estudo de caso

Leia o estudo de caso

Pesquisa aprimorada para AMP

Resultados da ferramenta de teste

Exemplos de alta qualidade
Você precisa de mais visitas

Frase de destaque

A marcação do vídeo com VideoObject maximizará 
suas chances de aparecer na pesquisa avançada 
(como o selo "ao vivo"). Os vídeos podem aparecer 
nos resultados da Pesquisa Google, na pesquisa de 
vídeo, nas Imagens do Google e no Google Discover.

Google Discover

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#livestream-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
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Práticas recomendadas

PONTOS IMPORTANTES

1. Posição
Os botões de redes sociais precisam estar visíveis ao longo da 
matéria. Para dispositivos móveis, crie um formato de âncora ou um 
espaço no cabeçalho fixo.

2. Seja relevante
Mostre todos os botões de redes sociais relevantes para seu 
público-alvo. Priorize os botões de compartilhamento e a ordem de 
exibição deles com base no uso do seu público-alvo (por exemplo, 
Facebook, Twitter, Whatsapp e Linkedin). 

3. Menos é mais
Quanto mais botões forem exibidos, maior será o risco de "paradoxo 
da escolha" do leitor: "Quanto mais opções você apresentar aos 
usuários, menor será a probabilidade de conversão". 

4. Aparência
Procure preservar a cor original do ícone de cada rede social para 
gerar mais cliques. 

Comentários e observações:

● Avalie o desempenho dos botões de redes sociais com o News Tagging Guide. 
● A opção de compartilhamento do navegador é ótima, mas os ícones de redes sociais nas 

matérias servem como lembrete para os usuários compartilharem conteúdo do interesse deles. 
● Se você optar por agrupar os botões de redes sociais em um ícone, use um botão de 

compartilhamento universalmente reconhecido:

Motivo 1: otimizar o posicionamento e o design dos 
botões de redes sociais no site pode levar a um 
crescimento significativo das visitas. (Ver fonte)

Maximize as chances de os leitores compartilharem seu 
conteúdo nas redes sociais

Motivo 2: somente 28% do compartilhamento de 
conteúdo é feito pelas grandes redes sociais. Os 
outros 72% são pelo "tráfego escuro", 
principalmente por e-mail e apps. (Ver fonte)

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Amplie a estratégia social 
Você precisa de mais visitas

https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://en.wikipedia.org/wiki/Share_icon
https://en.wikipedia.org/wiki/Share_icon
https://www.addthis.com/blog/2018/10/08/case-study-child-mind-institute-increases-mobile-traffic-with-addthis-share-buttons/#more-14645
https://www.socialmediatoday.com/content/6-myths-about-social-sharing
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Rodapé fixo com as cores 
da marca 

Expansível com um "botão 
de compartilhamento". 

Formato de âncora com um 
expansível 

Widget fixo na coluna esquerda para 
computadores

Widget fixo na coluna esquerda para computadores

Exemplos de alta qualidade
Você precisa de mais visitas
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PONTOS IMPORTANTES

1. Maximize a visibilidade 
As matérias de recirculação precisam ser fáceis de encontrar nas 
matérias e no final delas. Para computadores e tablets, os formatos 
de recirculação fixos na barra de navegação direita ou esquerda 
podem ter um ótimo desempenho em matérias longas. Use os 
mecanismos de recomendação, mas mantenha um equilíbrio 
saudável entre as recomendações de matérias externas e internas.

2. Aparência
As imagens geram mais engajamento e precisam ser exibidas à 
esquerda. Faça um teste com a classificação de matérias (1, 2, 3…) 
para que os leitores processem as informações mais rapidamente. 
Menos é mais. Procure limitar o número de matérias nas unidades de 
recirculação para evitar a fadiga de decisão. 

3. Cabeçalhos fixos são essenciais
Use um cabeçalho fixo. O logotipo do site é uma ótima oportunidade 
para os leitores visitarem sua página inicial, principalmente em 
dispositivos móveis.

4. Use formatos avançados 
Os formatos de recirculação avançados, como a âncora, têm ótimo 
desempenho em dispositivos móveis, principalmente em matérias 
longas ou quando os leitores fazem a rolagem para cima. 

Incentive os usuários a ler mais matérias durante as visitas

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Faça um teste A/B de uma matéria com imagem em comparação com várias matérias apenas 
com texto para unidades de recirculação nas suas matérias. 

● Incluir o tempo de leitura estimado abaixo do título pode gerar mais engajamento dos 
usuários (MarketingLand)

● Teste diferentes estratégias de priorização de conteúdo: Em alta e matérias relacionadas

Motivo 2: a atenção dos usuários em 
dispositivos móveis é limitada. Maximize suas 
chances de fazer os leitores lerem a próxima 
matéria.

Motivo 1: a profundidade das visitas dos leitores é um 
indicador importante do engajamento e da lealdade 
dos usuários. Os leitores fiéis têm maior 
probabilidade de gerar receita do consumidor.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Estratégia de recirculação 
Você precisa de visitas mais longas

https://mediaengagement.org/research/links/
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-list-of-reasons-why-our-brains-love-lists
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-list-of-reasons-why-our-brains-love-lists
https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://marketingland.com/estimated-reading-times-increase-engagement-79830
https://mediaengagement.org/research/links/
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Recirculação logo após o final 
da matéria 

Recirculação in-line
Uma matéria com imagem

Aumento de 37,4% nas visualizações de página geradas
Com melhorias na recirculação de leitores, otimização de call-to-actions para 
matérias sugeridas dentro da matéria, no final dela ou em uma das barras laterais 

Estudo de caso

Leia o estudo de caso

Formato de âncora

Frase de destaque

As imagens precisam ser responsivas e estar compactadas. O 
tamanho do arquivo é importante e pode afetar a latência.

Exemplos de alta qualidade para dispositivos móveis
Você precisa de visitas mais longas

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/klix-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/klix-case-study.pdf
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Widget de recirculação fixo na barra de 
navegação direita

Imagens de pessoas com zoom médio

Faça um teste com a classificação das suas 
matérias. 1, 2, 3…

Use as imagens para maximizar o CTR

Frases de destaque

● Imagens de pessoas, principalmente com 
zoom médio (dos ombros para cima ou mais 
próximas), geram CTRs melhores do que 
imagens de coisas (objetos, paisagens etc.). 

● Textos genéricos, como "Matérias 
relacionadas" ou "Mais lidas", geram um 
pouco mais de cliques do que opções mais 
complexas, como "O que mais as pessoas 
podem ler sobre este tema". (Ver fonte)

Exemplos de alta qualidade para computadores e tablets
Você precisa de visitas mais longas

https://whatsnewinpublishing.com/strategies-to-drive-audience-recirculation-on-your-news-site/


Use o Google Lighthouse para identificar oportunidades de otimização de 
velocidade da página 

Práticas recomendadas

Motivo 2: a velocidade da página é um 
fator de classificação nas pesquisas para 
dispositivos móveis e pode afetar sua 
colocação. (Ver fonte)

Motivo 1: os leitores casuais têm menos 
chance de serem pacientes e esperarem o 
carregamento do site. 50% de todos os leitores 
sairão de uma página se ela demorar três 
segundos ou mais para carregar. (Ver fonte)

PONTOS IMPORTANTES 

1. Use o Google Lighthouse
O Lighthouse é uma ferramenta automatizada e de código aberto para 
aprimorar a qualidade das páginas da Web. Use esse recurso para determinar o 
que é carregado no plano de fundo do seu site e como otimizá-lo ainda mais. 

2. Remova recursos desnecessários 
Avalie todas as tags JavaScript e CSS usadas. Esses elementos são necessários 
para criar a melhor experiência para os usuários? Caso a resposta seja "não", 
remova-os e elimine as tags desnecessárias. 

3. Otimize as imagens
Verifique se nenhuma das imagens tem mais de 100 KB e se a maioria delas tem 
menos de 50 KB. Use padrões de imagem como JPEG 2000, JPEG XR e WebP 
para aplicar uma compressão maior e gerar imagens menores. 

4. Não deixe os recursos bloquearem a renderização
Verifique se os elementos necessários são carregados primeiro e não impedem 
o usuário de interagir com a página. Uma ótima maneira de fazer isso é tornar 
assíncronos todos os códigos JavaScript não essenciais.

5. Você usa o carregamento lento?
Nem todos os leitores rolam até o final da página. Por isso, não carregue todos 
os elementos imediatamente. Faça isso conforme o usuário rola a página. 
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Estudo de caso

Leia o estudo de caso

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

50%
abandonam se

o site leva 
mais de 3s

para carregar

Seu site para dispositivos móveis é rápido o suficiente? 
Você precisa de visitas mais longas

Aumento de 19% das visitas e de 4% das páginas por visita
Ao reduzir o tempo de carregamento da página de seis para três segundos,

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse#devtools
https://webmasters.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html
https://www.blog.google/products/admanager/increase-speed-of-your-mobile-site-wi/
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse#devtools
https://github.com/GoogleChrome/lighthouse
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/village-media-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/village-media-case-study.pdf
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PONTOS IMPORTANTES

1. Aumente a presença do player de vídeo
Nas matérias somente com texto, distribua vídeos relacionados na parte 
inferior do seu conteúdo. Outra recomendação é criar uma página inicial 
para o conteúdo em vídeo, incluindo uma seção de vídeos no menu de 
navegação para uma melhor descoberta.

2. Torne o player de vídeo o foco principal da página
Observe sua taxa média de rolagem. Mantenha o conteúdo em vídeo da 
matéria acima da dobra. Os players de vídeo grandes têm uma visibilidade 
significativamente maior do que os menores. 

3. Otimize a configuração de reprodução automática
De acordo com o Better Ads Standard, a reprodução automática de 
anúncios em vídeo com som pode ser invasiva e levar o usuário a fechar o 
site imediatamente. Configure o player de vídeo para fazer a reprodução 
automática quando ele estiver na janela de visualização. Quando esse não 
for o caso, defina-o como "clique para ver". É preciso desativar o som de 
conteúdos com reprodução automática por padrão. Verifique se a 
implementação está de acordo com a política de reprodução automática 
do Chrome. 

4. Aproveite oportunidades de recirculação nos seus vídeos 
Use snippets de conteúdo em vídeo relacionado quando os usuários 
pausarem ou concluírem vídeos. A exibição de outros vídeos ajudará você 
a manter o público assistindo a conteúdo em suas propriedades.

Como fazer os usuários iniciarem mais vídeos no seu site

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Avalie o comportamento de consumo de vídeo com o News Tagging Guide.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: "Os usuários passam 88% mais tempo 
em sites que têm vídeos." (Ver fonte)

Motivo 1: "Basicamente, os vídeos têm dois 
aspectos que chamam nossa atenção mais do que 
tudo: movimento e ruído. Esses dois recursos 
desempenham um papel significativo na 
transmissão de uma mensagem eficiente." (Ver 
fonte)

Como fazer os usuários iniciarem mais vídeos?
Você precisa de visitas mais longas

https://www.betterads.org/desktop-auto-playing-video-ad-with-sound/
https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.oberlo.com/blog/video-marketing-statistics
https://medium.com/@slicevideo/this-is-why-video-is-the-most-engaging-type-of-content-e5ca46d5cef1
https://medium.com/@slicevideo/this-is-why-video-is-the-most-engaging-type-of-content-e5ca46d5cef1
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Vídeo relacionado após 
matérias curtas

Frases de destaque

● As políticas de reprodução automática do 
Chrome sempre permitem vídeos em 
"reprodução automática com som desativado" e 
há algumas situações em que a "reprodução 
automática com som" é permitida. 

● Para usar a "reprodução automática com som", 
tente fazer streaming dos seus vídeos com som 
e, se o Chrome os restringir, desative o som 
deles automaticamente. 

Use o widget "Próximo" quando os usuários 
estão prestes a concluir um vídeo.

Exiba mais vídeos quando os visitantes 
pausarem ou concluírem vídeos.

Frase de destaque

Quando os usuários chegarem ao final 
dos seus vídeos, apresente recursos 
interativos, como um widget "Próximo", 
uma contagem regressiva de 
reprodução automática ou a miniatura 
de um vídeo.

Exemplos de alta qualidade
Você precisa de visitas mais longas

https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
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PONTOS IMPORTANTES

1. Use players de vídeo fixos 
Implemente o comportamento fixo no player de vídeo para que os 
leitores possam continuar assistindo durante a rolagem. Obedeça a 
política de implementação de vídeos do Ad Exchange. Também é 
possível implementar o recurso picture-in-picture (PiP), que permite 
assistir a vídeos em uma janela flutuante (sempre em primeiro plano).

2. Faça vídeos curtos
A maioria dos vídeos de notícias on-line consumidos é de formato 
curto. Para maximizar as chances de conclusão, faça vídeos com 
menos de 120 segundos, para que eles tenham melhor desempenho. 

3. Otimize seus canais de aquisição para vídeo
Otimize suas origens de tráfego para vídeo. Para a pesquisa, 
implemente a marcação de dados estruturados para melhorar a 
capacidade de descoberta de conteúdo em vídeo. Em newsletters, 
destaque o conteúdo em vídeo nas linhas de assunto, nas descrições 
ou inclua ícones para assistir ao vídeo.

4. Melhore a velocidade 
Melhore a velocidade da sua página para que o conteúdo em vídeo e 
os anúncios sejam carregados mais rapidamente. Use o carregamento 
lento para priorizar seu player de vídeo e minimize os passbacks para 
reduzir a latência.

Como fazer os usuários concluírem mais vídeos no seu site

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Avalie o comportamento de consumo de vídeo com o News Tagging Guide.
● Minimize os passbacks: quanto menos passbacks ocorrerem, mais rápido será o carregamento 

dos anúncios, o que aumentará as taxas de visibilidade. 

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: os editores que maximizam as taxas de 
conclusão de vídeos podem gerar mais receita 
com os formatos intermediário e final.

Motivo 1: quanto mais vídeos são concluídos, 
maiores são as oportunidades para os leitores 
iniciarem outros no player, tanto ao selecionar 
mais um vídeo quanto ao esperar por uma 
contagem regressiva.

Como fazer os usuários concluírem mais vídeos?
Você precisa de visitas mais longas

https://webdesign.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-a-sticky-floating-video-on-page-scroll--cms-28342
https://support.google.com/admanager/answer/3522024?hl=en
https://support.google.com/admanager/answer/3522024?hl=en
https://developers.google.com/web/updates/2018/10/watch-video-using-picture-in-picture
https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg


32

Melhore a velocidade
da sua página para carregar o conteúdo em vídeo mais rapidamente.

Implemente o recurso picture-in-picture (PiP) 

Frase de destaque

Com o picture-in-picture (PiP), os usuários podem continuar assistindo 
a vídeos enquanto interagem com outros sites ou apps.

Exemplos de alta qualidade
Você precisa de visitas mais longas

http://www.youtube.com/watch?v=t2QAzHZH-5s
https://www.youtube.com/watch?v=t2QAzHZH-5s&feature=emb_logo
https://developers.google.com/web/updates/2018/10/watch-video-using-picture-in-picture


Receita 
do leitor
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Receita do leitor

Lista de recomendações

● Mensagens de marketing 

● Página de destino para dispositivos móveis

● Página de destino para computadores e tablets

● Fluxo de finalização de compra

Colete feedback gratuito dos leitores com o Google Surveys

Otimize o funil de receita do leitor

Bloqueadores de anúncios: recupere receita de publicidade
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PONTOS IMPORTANTES

1. Receba feedback gratuito dos leitores com o Google Surveys
É possível usar o Google Surveys de modo gratuito e exclusivo no seu site 
e propriedades. Quando as pesquisas estiverem ativas (com até 10 
perguntas), você poderá analisar os resultados em tempo real.

2. Identifique os obstáculos às conversões
Existem muitos motivos por que os leitores não assinam sua publicação. 
Seus leitores são fiéis à sua marca? Eles conhecem seus pacotes de 
assinatura? O que eles acham do seu fluxo de finalização de compra? 
Identifique possíveis obstáculos que impedem o aumento da sua taxa de 
conversão.

3. Avalie o sentimento / a afinidade em relação à marca
As pesquisas ajudarão você a definir sua estratégia de marca. Como os 
leitores percebem sua publicação? Qual é o nível de conexão deles com 
sua marca? Que publicações de notícias eles leem? Quais dos seus valores 
têm mais impacto? Os resultados ajudarão você a adequar a maneira 
como se comunica no site e em campanhas de marketing.

4. Otimize sua proposta de valor
Colete ideias sobre o tipo de benefícios que seus leitores gostariam de 
receber se assinassem. Isso pode ajudar você a aprimorar a estratégia 
atual de receita do consumidor ou fundamentar os planos para criar uma. 
Veja um exemplo de pesquisa.

Colete feedback gratuito dos leitores com o Google Surveys

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● No entanto, não é possível criar pesquisas do Google Surveys voltadas a segmentos 
específicos do Google Analytics. Use as "Perguntas de triagem" para filtrar os participantes 
com base em respostas específicas. Por exemplo, você pode perguntar sobre a intenção de 
assinatura e filtrar somente os leitores que responderem "Não pretendo me inscrever". 

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: feche o círculo. Se o Google Analytics 
indica "o quê", o Google Surveys mostra o 
"porquê". Basta perguntar aos leitores e saber mais 
sobre eles. 

Motivo 1: receba feedback quase em tempo real 
de todos os tipos de leitores do site para otimizar 
os principais componentes da sua estratégia de 
receita do leitor.

Colete feedback dos leitores com o Google Surveys
Receita do leitor

https://support.google.com/surveys/topic/6280640?hl=en&ref_topic=6194693
https://surveys.google.com/reporting/survey?survey=bu7ave2o4zs6juf4l4p7hkz6xy
https://support.google.com/surveys/topic/6280640?hl=en&ref_topic=6194693


Descubra os obstáculos que 
impedem a assinatura ou 
contribuição.

Descubra como seus leitores 
se conectam à sua marca.

Identifique os benefícios 
esperados das suas assinaturas 
digitais e impressas e ofertas de 
assinatura.

Exemplos de alta qualidade
Receita do leitor
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PONTOS IMPORTANTES

1. Formatos: tenha atenção com o local e o momento
É recomendável ter um botão de CTA em um cabeçalho fixo em todas as 
páginas. Use banners de âncora e in-line nas páginas de matérias. As 
sobreposições têm bom desempenho, mas precisam ser acionadas com 
cuidado: na página de destino, para visitantes retornando ao site, ou 
quando houver intenção de saída, por exemplo.

2. Aproveite o vínculo emocional
A inscrição em fontes de notícias não pode ser transacional. Seus leitores 
mais engajados desenvolveram um vínculo emocional com sua publicação. 
Destaque os valores da publicação que têm mais impacto para eles. A 
comunicação dos seus valores não se limita às palavras, mas também se 
refere aos elementos visuais usados.

3. Conteúdo e aparência 
Destaque os preços e as economias dos pacotes e indique se o usuário 
pode "cancelar a qualquer momento". Os botões de call-to-action 
precisam ter bordas arredondadas e cores quentes contrastantes. As 
palavras "Participe", "Inicie" e "Solicite" têm mais probabilidade de gerar 
conversões do que "Inscreva-se" ou "Assine".

4. Personalize suas mensagens de marketing
Cada oferta agrada leitores diferentes. Entenda o que tem mais impacto 
para cada público e personalize seus benefícios adequadamente.

Aumente o reconhecimento das ofertas com mensagens de marketing

Práticas recomendadas

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: "Ninguém nunca se tornou assinante de 
um site jornalístico que oferece notícias como uma 
commodity." (Ver fonte)

Motivo 1: em média, menos de 1% do tráfego de 
empresas de notícias chega às páginas de 
assinatura. As mensagens de marketing são 
fundamentais para aumentar o reconhecimento 
dos pacotes de assinatura.

Otimize suas mensagens de marketing 
Receita do leitor

Comentários e observações

● Faça testes A/B de benefícios, mensagens de desconto, títulos e CTAs. Esses são os elementos 
fundamentais que geram cliques.

● Esteja atento para o cansaço dos usuários. Atualize seu design com frequência: título, CTA e 
cor de fundo.

● Os anúncios internos (inventário não vendido) são uma ótima oportunidade de promover os 
pacotes de assinaturas e sua missão para os leitores.

● Avalie o desempenho das suas mensagens de marketing com o News Tagging Guide.

https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide-to-audience-revenue-and-engagement.php
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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Oferta fixa abaixo do 
cabeçalho

Fundo amareloAproveite o vínculo 
emocional 

Frases de destaque

● O amarelo, cor da confiança e do 
otimismo, é uma ferramenta 
eficiente para usar como cor de 
fundo nas mensagens.

● Destaque as economias 
personalizadas com um CTA eficaz 
como "Aproveite esta oferta" (leia 
sobre aversão à perda).

● Destaque uma missão que tenha 
impacto no usuário, como Seja um 
cidadão global e cancele a 
qualquer momento.

Cancele a qualquer momento / 
Aproveite esta oferta

Exemplos de alta qualidade
Receita do leitor

https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion
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Banner in-line grande na parte superior da página

Formato de âncora, fundo amarelo e senso de urgência

Paywall flexível com elementos 
visuais

Solicitação de intenção de saída com "contagem 
regressiva" na página de destino de assinatura

Frase de destaque

Crie um senso de urgência destacando 
o prazo da oferta e/ou uma contagem 
regressiva.

CTA em cabeçalho fixo

Exemplos de alta qualidade
Receita do leitor



40

Cada vez mais empresas de notícias estão dando um passo adiante para 
comunicar os valores da empresa e o que eles representam por meio de 
campanhas de marketing eficientes no site e fora dele.

The Klay Offer Bay Area News Group

The Truth, New York Times Supporting Local Journalism, Newsday

"Words are powerful. Choose them well", The Telegraph

Exemplos de alta qualidade
Receita do leitor

Frases de destaque

https://www.klayoffer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE&feature=emb_logo
https://cdn.marketing.newsday.com/assets/eppys/newsday_journalism_eppy2019.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE
https://www.thedrum.com/creative-works/project/adameveddb-the-telegraph-words-chosen-well
http://www.youtube.com/watch?v=cuUolL-k0y8
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● Segmente seu público-alvo: alguns sinais têm mais probabilidade de definir 
a intenção de assinatura: frequência de visitas (sessão/usuário), 
profundidade das visitas (número de visualizações de página/tempo no site), 
tipo de conteúdo visitado (categorias no site/principais matérias) e local dos 
leitores.

● Segmente novamente seus leitores com a mensagem de marketing 
certa: os usuários do Google Analytics podem criar segmentos de 
público-alvo com base nesses sinais e segmentá-los novamente com 
campanhas do Google Ads externas. Os usuários do Google Analytics 360 
podem segmentar esse público-alvo com campanhas publicitárias do 
Google Ad Manager nos sites deles.

Frases de destaque

Mensagem de "oferta regional" 
Segmento de leitores locais

Mensagem de "conteúdo vertical" 
Segmento de conteúdo

Mensagem de "suporte"
Segmento de leitores engajados

Exemplos de alta qualidade – Segmentação de 
público-alvo 

Receita do leitor

https://support.google.com/analytics/answer/2611404
https://support.google.com/analytics/answer/2611404
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=en
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Motivo 2: "Você tem até oito segundos para 
atrair os usuários com o título e a página de 
destino. Depois disso, a maioria dos visitantes 
sai." (Ver fonte)

Crie um processo de inscrição atrativo na sua página de destino para dispositivos 
móveis

PONTOS IMPORTANTES

1. Fixe o conteúdo acima da dobra em dispositivos móveis 
Como os usuários têm menos atenção em dispositivos móveis, é 
preciso exibir os elementos mais importantes acima da dobra: o 
logotipo da sua publicação, um slogan emocionante, "Cancele a 
qualquer momento" e seu pacote com "Melhor valor".

2. Aparência
Apresente três pacotes para maximizar a conversão. O primeiro deles 
precisa ter um rótulo de "Melhor valor". Não se esqueça de destacar 
preços e economias. Os botões de call-to-action precisam ter bordas 
arredondadas e cores quentes contrastantes.

3. Crie uma mensagem concisa e simples
Mostre somente os benefícios do pacote com "Melhor valor". Mostre 
no máximo seis benefícios. Use marcadores para destacá-los. Em 
dispositivos móveis, o visual das ofertas e dos benefícios de pacotes 
precisa aparecer somente no primeiro pacote, para aumentar o foco e 
as conversões. Nos outros pacotes, use os botões em estilo acordeão 
para revelar esse conteúdo.

4. Faça o conteúdo carregar rapidamente
Cada segundo conta. Quanto mais os leitores precisarem esperar a 
página carregar, maior será a probabilidade de eles desistirem e 
saírem do site. 

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Você pode fazer testes A/B removendo a barra de navegação do site na página de destino.

Motivo 1: "Só porque as páginas de destino para 
computadores podem ser visualizadas em 
dispositivos móveis, isso não significa que você não 
precisa criar páginas especializadas para esses 
dispositivos." (Ver fonte)

Por que isso é importante?

Otimize a página de destino para dispositivos móveis
Receita do leitor

https://neilpatel.com/blog/what-converting-websites-do/
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
https://growthrock.co/mobile-ecommerce-trends-checkout-best-practices/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/03/10/mobile-landing-pages
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Título incluindo a missão Destaque para economias

Exemplos de alta qualidade para dispositivos móveis
Receita do leitor

Aumento de 18% de taxa de conversão em dispositivos móveis
As principais equipes de negócios do The New Yorker, incluindo os departamentos de 
Desenvolvimento de Público-Alvo, Marketing do Consumidor e Produto, trabalharam 
em conjunto para ajustar o funil de conversão de assinaturas. 

Estudo de caso

Leia o estudo de caso

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/the-new-yorker-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/the-new-yorker-case-study.pdf
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Crie um processo de inscrição atrativo nas suas páginas de destino para 
computadores e tablets

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● A exibição de três pacotes geralmente aumenta as conversões, fazendo com que os leitores se 
concentrem no pacote intermediário (consulte Efeito de dominância assimétrica). O nível 
superior, exibido à esquerda, funciona como uma âncora, o que leva os leitores a comprar o 
item intermediário (consulte Ancoragem de preço).

● Use soluções de pesquisa de mercado, como o Google Surveys, para determinar como 
comunicar seus valores e os benefícios do pacote que serão promovidos.

● A comunicação dos seus valores não se limita às palavras, tem a ver também com a aparência: 
use imagens e vídeos relevantes.

Motivo 2: nesses dispositivos, o espaço 
maior pode exibir mais conteúdo e gerar mais 
confusão. Em vez de fazer isso, concentre-se 
no que é mais importante e mantenha a 
simplicidade.

Motivo 1: embora os leitores usem principalmente 
dispositivos móveis, as páginas de destino para 
computadores e tablets ainda são fundamentais, 
porque oferecem mais oportunidades para 
apresentar ofertas e valores de pacotes.

PONTOS IMPORTANTES

Princípios psicológicos
Apresente três ofertas para 
maximizar as conversões. 
Coloque o pacote mais caro 
à esquerda e o de "Melhor 
valor" no meio.

Benefícios do pacote
Facilite a comparação dos pacotes 
para os leitores. Mostre no máximo seis 
benefícios por pacote. Use marcadores 
para destacá-los.

Dicas visuais para melhorar a conversão
Seu pacote com melhor ROI precisa ser maior, 
aparecer no meio e ter um rótulo de "Melhor valor". 
Você também pode usar um efeito quando o cursor do 
mouse passar sobre os itens para destacar as ofertas.

Ligação emocional
Use a parte superior das 
páginas de destino para 
destacar seus valores e 
convicções. 

Compromisso de remoção
Destaque claramente a mensagem 
"Cancele a qualquer momento" nos 
seus pacotes e na parte superior da 
página.

Aparência
Destaque os recursos visuais da 
oferta nos pacotes, além dos 
preços e economias. Os botões 
de call-to-action precisam ter 
bordas arredondadas e cores 
quentes contrastantes.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Otimize a página de destino para computadores e 
tablets

Receita do leitor

https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/181199/price-anchoring-to-optimize-your-pricing-strategy
https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/181199/price-anchoring-to-optimize-your-pricing-strategy
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Frases de 
destaque

O título é a primeira coisa que os leitores verão na sua página de 
destino. A decisão de continuar e interagir com a página ou sair dela 
pode depender totalmente do título. Ele precisa ser simples e conciso. 

Frase de destaque

Parte superior da página para 
computadores e tablets: proposta 

de valor e vínculo emocional, 
cancele a qualquer momento. 

Exemplos de alta qualidade para computadores 
e tablets

Receita do leitor

Aumento de 150% da receita de assinaturas em um trimestre 
Aumento de 40% de participação dos assinantes de longo prazo 
em 2 meses

Estudo de caso

Leia o estudo de caso

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/business-insider-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/business-insider-case-study.pdf
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PONTOS IMPORTANTES

1. Menos é mais
Limite a finalização de compra a apenas três etapas: conta, 
faturamento e revisão. Colete o e-mail do leitor primeiro para enviar 
uma mensagem de acompanhamento em caso de abandono. O campo 
de senha pode aparecer após a inserção do endereço de e-mail. No 
perfil de faturamento, concentre-se nos campos essenciais.

2. Finalização de compra mais rápida 
Implemente o login por redes sociais para simplificar o registro (como 
Facebook, Google e LinkedIn). Use opções de pagamento de terceiros 
para acelerar o processo (PayPal, Amazon pay ou Gpay). 

3. Menos digitação é igual a leitores mais satisfeitos
Ative o preenchimento automático em todas as etapas de pagamento, 
incluindo os campos de detalhes do cartão de crédito. Não se esqueça 
de personalizar o teclado de entrada de dispositivos móveis para os 
campos numéricos. 

4. Aparência
Mostre uma barra de progresso em um cabeçalho fixo. Faça o fluxo de 
finalização de compra em uma única página. É recomendável 
apresentar um "resumo do pedido", para mais clareza. Essa seção 
precisa incluir o pacote selecionado e o valor final cobrado.

Facilite a finalização de compra para os leitores

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Faça a página de finalização de compra ser carregada o mais rápido possível: cada segundo 
adicional de carregamento resulta em 7% menos vendas.

● Não solicite o endereço físico em assinaturas "somente digitais".
● Você pode fazer testes A/B removendo a barra de navegação do site na finalização de compra. 

Para fazer isso em dispositivos móveis, é preciso remover o menu de hambúrguer e outros 
ícones na barra de navegação e às vezes também desvincular o logotipo da marca.

● O resumo do pedido pode aparecer facilmente em uma posição fixa em computadores e 
tablets.

● Não se esqueça de adicionar "Cancelar a qualquer momento" abaixo do botão de call-to-action 
final. 

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: "69% de todos os visitantes de 
comércio eletrônico abandonam o carrinho 
de compras." (Ver fonte)

Motivo 1: "A finalização da compra é a parte mais 
importante de toda a sua experiência da Web, porque é 
nesse momento que todo o trabalho dedicado à aquisição, 
educação e retenção de clientes se converte em receita e 
ROI." (Ver fonte)

Otimize o fluxo de finalização de compra
Receita do leitor

https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://growthrock.co/mobile-ecommerce-trends-checkout-best-practices/
https://baymard.com/research/checkout-usability
https://www.moovweb.com/mobile-checkout-flow/


Inscrição com login de redes sociais

Botões de pagamento

Botão de leitura de 
cartão 

Indicador de progresso em 
um cabeçalho fixo para 

dispositivos móveis 

Resumo de pedidos fixo para computadores e tablets Teclado de entrada para 
detalhes de cartão de crédito 

em dispositivos móveis

Exemplos de alta qualidade
Receita do leitor
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Motivo 1: 50% dos usuários permitiram a exibição 
de anúncios em pelo menos um site. (Ver fonte)

48

PONTOS IMPORTANTES

1. Detecte: conheça sua taxa de bloqueio de anúncios
Você pode usar a solução que quiser para acompanhar as taxas de 
bloqueio de anúncios, como o Google Funding Choices. Em seguida, é 
possível usar o News Tagging Guide para que o NCI visualize a 
porcentagem de leitores com bloqueadores de anúncios ativados em 
cada segmento de público-alvo. Isso pode ajudar você a decidir sua 
estratégia de mensagens.

2. Explique: comunique o valor dos anúncios
Destaque o valor dos anúncios para sua organização e informe aos 
usuários por que vale a pena apoiar seu conteúdo.

3. Pergunte: ofereça uma opção aos seus leitores
Com o Google Funding Choices, os editores decidem o que os usuários 
podem fazer em vez de usar a lista de permissões. Por exemplo, os 
editores podem implantar o Google Contributor, que oferece aos 
usuários a opção de pagar uma taxa definida para cada página sem 
anúncios visualizada, ou uma opção alternativa personalizada, como 
assinaturas, inscrições em newsletters etc.

4. Limite: escolha a implementação adequada para seu público
Quando comparadas às mensagens dispensáveis, as mensagens não 
dispensáveis têm o potencial de gerar taxas de autorização mais altas, 
mas taxas de rejeição maiores. Escolha a implementação que se adapta 
melhor à sua estratégia de engajamento do público.

Identifique os visitantes usando bloqueadores de anúncios e solicite que eles incluam 
seu site na lista de permissões.

Práticas recomendadas

Comentários e observações

● Identifique os leitores que usam bloqueadores de anúncios e os que incluíram o site na lista de 
permissões de anúncios com o News Tagging Guide. 

● Veja a matéria do IAB "Ad Blocking: What you need to know" (página em inglês). 
● O Google Funding Choices também pode ser usado para solicitar o consentimento do usuário 

a fim de atender a legislações como o Regulamento geral de proteção de dados (GDPR, na sigla 
em inglês). O Funding Choices também lançará suporte a mensagens do GDPR compatíveis 
com o IAB e mensagens de desativação conforme a Lei de Privacidade do Consumidor da 
Califórnia (CCPA, na sigla em inglês).

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

Motivo 2: 54% dos usuários não sabem o que 
significa o termo "lista de permissões". (Ver fonte)

Bloqueadores de anúncios: recupere receita de publicidade
Receita do leitor

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/monetization/adblock-report/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://contributor.google.com/v/beta
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.iab.com/insights/ad-blocking/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/monetization/adblock-report/


Ofereça aos usuários a 
opção de financiar seu 
conteúdo.

Metas
Reduzir as taxas de bloqueio de 
anúncios nas propriedades de 
notícias da Lee

Oferecer aos usuários a opção 
de assinatura como alternativa à 
autorização de anúncios do site

Aumentar as visualizações de 
página monetizáveis por meio da 
exibição de anúncios para 
usuários que bloqueavam 
publicidade

Abordagem
Exibir mensagens de bloqueio não 
dispensáveis em todos os sites

Oferecer aos usuários as opções 
de autorizar os anúncios dos sites 
ou assinar o conteúdo

Usar mensagens que atraiam o 
interesse dos usuários no 
jornalismo local, com incentivos 
para apoiá-lo

Resultados
Execução simples para um alto 
volume nos sites

Aumento constante de 2% a 3% na 
monetização programática

Maior taxa de conversão de 
assinaturas de todos os métodos 
rastreados

Poucas reclamações de usuários

Como a Lee Enterprises recuperou a 
receita de publicidade e ganhou 
assinantes com o Funding Choices.

Exemplos de alta qualidade
Receita do leitor
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