
Desde o lançamento do Real Attribution, houve uma grande mudança tanto no desempenho 
da campanha quanto no comportamento dos publishers. Essas mudanças são evidentes para 
os publishers individualmente e também no nível global da TradeTracker. As mudanças mais 
marcantes na rota do consumidor, em termos de número ativo de publishers, comprimento 
médio do caminho de conversão, número de pontos de contato envolvidos e a diversidade do 
caminho serão explorados posteriormente.

Real Attribution: 
Mudando o comportamento 
do consumidor

Insights

O Real Attribution mudou a forma como os publishers promovem as campanhas. Agora, eles têm a 
oportunidade de ganhar comissão em cada estágio da rota do consumidor e estão ajustando as suas 
promoções, a fim de maximizar seus benefícios sob o modelo do Real Attribution. Isso resultou em 
mudanças nos caminhos de conversão de outros anunciantes.

More transactions with Real Attribution Insights

Comprimento Médio do Caminho
Uma mudança visível nas campanhas com o Real Attribution da TradeTracker é que o 
comprimento médio do caminho aumentou devido ao incremento do número de publishers, 
posicionados nos estágios iniciais da rota do consumidor. Anteriormente era de 18,74 dias e 
passou para 25,05 dias. Isso tem aumentado de semana em semana, conforme mais publishers 
se inscrevem nas campanhas de atribuição. Enquanto ao publisher individualmente, nós vimos 
evidências como a adaptação das suas promoções para atenderem ao modelo Real Attribution. O 
comprimento de caminhos individuais em que apenas um publisher  específico estava envolvido 
também aumentou. Esses comprimentos mais longos do caminho são indicativos de que os 
publishers estão sendo capazes de influenciar a rota completa do consumidor.
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Meer transacties met Real Attribution Insights

Número de Touchpoints

Diversidade do Caminho (nível do publisher / 
nível do tipo de site)

Uma mudança esperada foi o aumento no número de touchpoints (pontos de contato) 
envolvidos com uma única conversão. Analisando todos os caminhos de conversão da atribuição 
em conjunto, vemos um aumento na média de touchpoints envolvidos com a transação, de 2.43 
para 3,16. Um maior número de touchpoints criados pelos publishers significa mais visibilidade, 
Branding (exposição da marca) e, ultimamente, mais transações para o anunciante.

O aumento ocorre principalmente por dois fatores:

1) O número de grandes publishers (de mídia) adicionais inscritos nas campanhas;
2) O tráfego adicional enviado pelos publishers Top, devido ao aumento dos seus eCPCs com o Real  

  Attribution.

Também é interessante notar que uma grande diversidade de publishers está promovendo as 
campanhas. A média de publishers envolvidos em uma transação ascendeu de 1,9 para 2,7. Ao 
observar isso a partir de uma perspectiva do tipo de site, vemos que o número médio de tipos de 
sites envolvidos em um caminho aumenta de 1.4 para 2.1. Existem duas razões principais para 
essa mudança: 

1) Campanhas dominadas por publishers ou tipos de site específicos em um modelo de   
   último clique, agora também se tornaram mais atraentes para publishers adicionais e   
   outros tipos de sites.

2) Anunciantes que previamente não queriam trabalhar com tipos de sites específicos,   
  agora estão abrindo as suas campanhas para eles novamente e cada touchpoint tem a  
  sua parcela justa da comissão.

A evidência fornecida sugere que o Real Attribution não causou apenas uma mudança no 
comportamento do publisher, mas também, no comportamento do consumidor. Os publishers 
começaram a focar mais no caminho completo do consumidor, do que nas últimas etapas, 
gerando maior conhecimento e interesse dos anunciantes que eles estão promovendo.

Junte-se à revolução!
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