
A TUI, como o maior negócio multinacional de viagens e turismo do mundo, busca 
constantemente inovar, otimizar e melhorar seu desafio digital com um único objetivo: 
colocar um sorriso no cliente desde o primeiro contato até o cliente volta para a sua 
morada. Para alcançá-lo, é importante que, durante toda esta jornada, o valor seja 
adicionado onde for necessário. Por essa razão, a TUI está a analisar a jornada completa 
do cliente e a adaptar modelos e estratégias para todos os canais online, a incluir o canal 
afiliado.
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Desde o primeiro dia de setembro de 2017, a TUI Holanda decidiu passar de um modelo de 
remuneração de Last Click (Último Clique), para um modelo que divide a comissão entre todos 
os afiliados (publishers) envolvidos em uma reserva através do canal de afiliados. Ao usar o 
Real Attribution da TradeTracker, a TUI escolheu um modelo baseado no espaço  do tempo 
que privilegia um pouco mais, aos publishers mais próximos da conversão. Esse modelo 
lhes recompensa de forma mais privilegiada, se o seu ponto de contato for mais próximo à 
conversão. Os publishers que concentram-se nos consumidores dos estágios iniciais da rota 
do cliente ao reservar um feriado, agora têm mais chances de ser recompensados   por meio 
de modelos de CPA, em vez de serem substituídos pelos que têm visitantes nos estágios finais 
da rota do consumidor. Os objetivos da configuração da atribuição foram claros, mais valor de 
todos os publishers durante toda a rota do consumidor e mais rotatividade do canal com base 
no desempenho.

O canal de afiliação

Aumento do 
envolvimento do 
publisher com o Real 
Attribution



Insights

Desde o lançamento do modelo de comissão renovada, a campanha da TUI viu algumas 
grandes mudanças. As taxas de eCPC, que variavam muito entre os tipos de afiliados, 
aumentaram, bem como a diferença das taxas de eCPC para os afiliados do funil superior e 
diminuíram os afiliados conversores, gerando um aumento no resultado de todos os eles. Além 
disso, graças às novas conversões, eles ajustaram as promoções para atrair os consumidores 
nos estágios iniciais da rota do cliente. Arjen de Mik, Gerente de Marketing Digital da TUI 
Holanda comenta: “Com o Real Attribution, podemos recompensar a nossos afiliados por todos 
os seus esforços de marketing durante toda a rota do cliente. Isso resulta em afiliados felizes 
que querem promover a campanha TUI.nl mais do que nunca, gerando mais tráfego e volume 
de negócios.”

Como a campanha TUI estava online há mais de 10 anos, quase todos os afiliados compatíveis, 
já estavam ativos na campanha ou a rejeitavam, pois os modelos de último clique não 
eram muito adequados para o público-alvo. Devido ao novo modelo, os afiliados adicionais 
foram atraídos, mas os que já estavam ativos, aumentaram os ganhos e as promoções 
imediatamente. Devido a isso, a receita gerada pela base de publishers da TUI atingiu taxas de 
crescimento mensais (em comparação com o mesmo mês do ano anterior) entre 20% e 40%, 
enquanto antes, a campanha cresceu (em média) 10% ao ano.

Os resultados
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Com a nova configuração, novas chances de gerar receita foram criadas para os afiliados do 
funil superior. Os resultados são muito impressionantes, enquanto o número de publishers 
premiados permaneceu semelhante no modelo do último clique. A configuração da Atribuição 
criou um aumento de 30% a 50% de afiliados adicionais que foram recompensados, o que, por 
sua vez, aumentou as promoções, os canais e a receita da TUI.
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“Com o Real Attribution somos capazes de premiar aos nossos publishers de forma justa 

e à altura dos seus esforços de marketing durante toda a rota do consumidor. Isso resulta 

em publishers felizes que querem promover a campanha TUI.nl agora mais do que 

nunca, trazendo-nos mais tráfego e volume de negócios.“

– Arjen de Mik, Manager Digital Marketing na empresa TUI Holanda

A crescente influência dos publishers nos estágios iniciais da rota do consumidor também 
tornou-se visível por meio de um enorme aumento nos pontos de contato em um papel que 
não é de conversão. Enquanto no modelo de último clique 46% de todos os pontos de contato 
estavam em uma função de conversão, em Real Attribution o número de pontos de contato 
gerados iniciando ou ajudando editores aumentou para 72%, concluindo que os editores 
investiram mais na marca TUI do que antes enviando mais tráfego para TUI.nl.

#Afiliados recompensados
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Com a nova configuração de atribuição, a TUI Holanda é capaz de corresponder melhor aos 
objetivos do canal do afiliado com sua estratégia de marketing online completa. Ao usar o Real 
Attribution, eles foram capazes de crescer tanto no volume de negócios, como em resultados 
de publishers em todas as fases da rota do consumidor.

Conclusão

A nova configuração de atribuição teve uma influência positiva sobre os publishers nos 
segmentos de conteúdo e blogue. Devido ao aumento do eCPC nas promoções, o tráfego e as 
transações através desses publishers eram enormes.  

Como pode ser visto a partir dos gráficos acima, a quota relativa dos pontos de contato 
convertendo tornou-se menor, enquanto o número total de transações através de afiliados 
aumentou. Isso significa que havia mais pontos de contato dos publishers iniciadores e 
mediadores, que era uma das razões para mover-se ao novo modelo. O número total de 
pontos de contato aumentou com 36%.
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