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Determinar o modelo de atribuição ideal no mundo do marketing online pode ser 
desafiador. Muitos marketeers tentam encontrar a “resposta correta” para isso, usando 
modelos complexos e análises profundas sobre dados históricos. No entanto, quando 
se inicia com a atribuição, apenas analisar como as comissões foram alocadas nos 
pontos de contato não é o caminho a seguir, pois os modelos de atribuição transformam 
completamente as campanhas de desempenho e as levam a um nível totalmente novo.

Muitas campanhas que usam um modelo de último clique não são adequadas para todos os tipos 
de afiliados, pois nem todos podem competir nessa batalha. Assim que eles começaram a priorizar 
outros canais para suas fontes de receita, excluindo esse tipo de campanhas. Com o Real Attribution, 
esses publishers tornaram-se ativos novamente e começaram a gerar ganhos promovendo essas 
campanhas baseadas em desempenho. Vale a pena notar que todos os tipos de publishers, desde 
pequenos bloguistas a casas de mídia que consistem em centenas de funcionários, estão usando o 
canal de desempenho novamente para encontrar novos fluxos de receita.

Quando os clientes entram em contato com especialistas da TradeTracker sobre a configuração 
de campanhas Real Attribution, a primeira pergunta feita é sempre: “Como esse novo modelo 
influenciará os ganhos de comissão da minha base de publisher atual?”. Esta pergunta parece muito 
simples de responder, mas é simplesmente impossível abordar devido à enorme mudança que as 
campanhas Real Attribution atravessam nos primeiros meses após o lançamento.

Menos de 20% dos seus possíveis publishers estão 
ativos

Aumento do 
envolvimento 
do publisher com o 
Real Attribution



Meer transacties met Real Attribution Insights
E attribution@tradetracker.com
T +351 30 880 69 68

Junte-se à revolução!

Como os anunciantes agora têm a possibilidade de motivar todos os publishers do mercado, 
em vez de manter um foco forte nos atuais 20%, o desempenho de publishers individuais 
se torna dependente do seu valor agregado real. Envolver um maior número e variedade de 
tipos de sites aumenta o desempenho da campanha, ao mesmo tempo em que aumenta a 
visibilidade e o valor da marca. Ao incluir parceiros adicionais no canal de desempenho, o 
número de transações em que os “antigos” publishers estavam envolvidos aumentou com o 
alcance estendido da rede, criando retornos gerais mais altos para eles também.

Outro fator importante que torna impossível definir um modelo de atribuição real com base 
apenas nos dados históricos da campanha de afiliados é o comportamento do publisher. Como 
eles agora são recompensados   pelo valor agregado real para um consumidor e uma compra, 
os publishers precisam adaptar seus modelos de negócios. Afiliados que tendem a estar em 
uma função de conversão agora também estão se esforçando para iniciar funções para agregar 
valor em toda a linha e ganhar mais comissão. Os anunciantes que premiam os publishers 
selecionados, incluindo suas impressões como pontos de contato válidos em caminhos de 
conversão, observam aumentos tremendos em visualizações e tráfego de publishers que 
convertem em um estágio posterior.

Nos últimos 3 a 5 anos, surgiu uma tendência em que os anunciantes usam dados analíticos para 
determinar o valor de publishers individuais e alterar a quantidade de comissões do último clique 
deles adequadamente. No entanto, isso apenas leva à deduplicação em vez da atribuição.

Com o Real Attribution, os anunciantes agora podem relacionar seus “insights” analíticos a um 
modelo de atribuição real, remunerando a base do publisher determinando um único custo 
por pedido (CPO) e alocando-o de acordo com o modelo definido. Ao usar um único CPO, os 
anunciantes sabem antecipadamente o que gastam por transação e que a comissão é paga aos 
parceiros que agregam valor.

Se quiser saber mais sobre os resultados e a receita adicional que o Real Attribution pode trazer 
para o seu negócio, entre em contato com sua equipe local da TradeTracker!
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