
Muitos dos anunciantes que se alternaram para o Real Attribution estavam trabalhando 
ou pensando em trabalhar com um “Modelo Assistido” no qual os pontos de contato 
assistidos são recompensados. Na prática, existem grandes diferenças na flexibilidade, 
desempenho e ROI de ambos os modelos. Neste documento, elaboramos a diferença entre 
as configurações da “Comissão assistida” e o “Real Attribution”.

Modelos Real Attribution  
vs. Modelo de Comissão 
Assistida – Uma comparação
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Ao usar modelos de Comissão Assistida, os anunciantes pagam uma comissão adicional para ajudar 
pontos de contato envolvidos em uma transação. Se uma transação é composta por 3 pontos de 
contato, os anunciantes recompensam esses pontos de contato com um “bônus”. O Real Attribution 
permite uma configuração diferente, pois o modelo de atribuição determina o compartilhamento 
para cada ponto de contato envolvido na transação e os recompensa respectivamente. 

Ser transparente sobre o montante que estará pagando por uma transação é algo que beneficia todas 
as partes que trabalham em e-commerce. Como um anunciante que trabalha com o  Real Attribution, 
determinará o custo ideal por pedido, que é então compartilhado em todos os pontos de contato 
envolvidos, garantindo que o valor a pagar, seja conhecido previamente. Se premiar outros pontos de 
contato em um modelo da Comissão Assistida, seu CPO total não será claro, pois precisará fornecer 
pagamentos adicionais quando as assistências estiverem envolvidas. A fim de maximizar o seu ganho 
a partir deste modelo, os publishers podem facilmente começar a enviar uma maior quantidade de 
tráfego de baixa qualidade, com uma taxa mais elevada para os anunciantes e resultando em ROIs 
menores.

Total de CPO vs. pagamentos adicionais
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Ao analisar os caminhos de Atribuição, vemos que os diferentes tipos de site geralmente se 
agrupam em vários pontos na rota. Por exemplo, no caso de um cliente fazendo reserva para 
suas férias, vemos sites de conteúdo e blogueiros nos estágios iniciais das rotas de conversão. 
A comparação de preços e os sites de ofertas são usados para reunir informações na próxima 
etapa e, nas fases posteriores, os consumidores tendem a visitar os sites de cupons e de 
reembolso para encontrar o melhor negócio. Ao usar um modelo assistido, os anunciantes não 
podem premiar os publishers que agregam valor durante toda a rota, pois o modelo está apenas 
recompensando aos que são do mesmo tipo de site que se agrupam mais ao final da rota de 
conversão. Isso significa que os anunciantes acabam pagando custos adicionais aos publishers 
do mesmo tipo de site que o da conversão. Com o Real Attribution, o custo total por pedido 
é claro, portanto, todos os publishers do mesmo tipo de site são recompensados de maneira 
apropriada.

Usando o Real Attribution, os anunciantes podem premiar diferentes tipos de site ou 
segmentos de mercado em seu modelo de atribuição, com base em suas próprias preferências. 
Ao dar peso a tipos de site ou segmentos de mercado específicos, os anunciantes podem 
agregar valor onde gostariam de fazê-lo. A escolha do modelo de atribuição também permite 
que os anunciantes alinhem suas campanhas de desempenho com suas metas de marketing 
online. Por exemplo, um modelo com base na posição impulsionará a marca, enquanto um 
modelo de espaço de tempo reflete em um foco maior nas conversões. Uma abordagem de 
valor agregado é impossível com modelos de “Comissão Assistida”, pois escolhe o número 
selecionado de assistências, independentemente do tipo de site, número total de pontos de 
contato ou segmentos de mercado.

Os afiliados que usam banners promocionais podem ser realmente poderosos, pois o público-
alvo dos seus publishers costuma ser semelhante ao seu. Ao motivar-lhes a colocarem os 
seus banners, incluindo suas impressões como pontos de contato válidos nos caminhos de 
conversão, os anunciantes podem se beneficiar de um grande aumento de impressões de 
banner. Com o modelo de Comissão Assistida, a compensação por impressões não é possível, 
o que faz com que a sua colocação fique financeiramente menos atrativo para os publishers, 
pois as chances desses banners serem atingidos por último clique são relativamente pequenas. 
A combinação de recompensa de “Impressões como touchpoints válidos” com uma janela de 
Atribuição maior (que não é customizada com o “modelo de Comissão Assistida”) permite um 
maior desempenho dos publishers usando Display.

Influência de recompensa em todo o funil
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More transactions with Real Attribution Insights



Por último, mas não menos importante, uma diferença importante entre o Real Attribution e a 
Comissão Assistida é a possibilidade de incluir outros canais. Como o Real Attribution permite 
um número ilimitado de pontos de contato e oferece possibilidades que impulsionam todo o 
canal de desempenho, é lucrativo incluir outros canais anexando links de rastreamento aos 
links de outros canais. Por exemplo, quando canais de redirecionamento foram incorporados 
ao canal de desempenho, um aumento de 20% foi observado em transações rastreadas para 
outros publishers que, de outra forma, seriam substituídos pelo canal de redirecionamento.

Incluir outros canais
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Comissões Assistidas Real Attribution

Recompensa de vários pontos de contato Sim Sim

reço por transação Pagamento adicional em 
comissão de último clique

CPO fixo, sem custos adi-
cionais

Nº de Pontos de contato Limitado Ilimitado

Recompensa toda a rota Limitado Sim

Adiciona peso a diferentes tipos de sites Não, tudo igual Sim, no modelo 
customizado

Adiciona peso a diferentes segmentos de 
mercado Não, tudo igual Sim, no modelo 

customizado

Inclui impressões Não Sim, para todos ou para 
publishers selecionados

Janela de atribuição customizável Não, depende do nº de 
touchpoints Sim, até um ano

Inclui outros canais online Não Sim

mailto:attribution%40tradetracker.com?subject=Real%20Attribution
https://tradetracker.com
https://www.facebook.com/tradetrackercom
https://twitter.com/tradetrackercom
http://www.linkedin.com/company/tradetrackercom

