
Os anunciantes que trabalham com o Real Attribution da TradeTracker têm a possibilidade 
de escolher entre uma variedade de modelos. Cinco do total de seis modelos de atribuição 
recompensam pontos de contato com base em sua posição do caminho, enquanto o modelo 
personalizado permite que outros fatores sejam considerados. Nesta versão do “Insights”, vamos 
mergulhar neste modelo personalizado, abordando as possibilidades de customização e os seus 
efeitos.
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Nos modelos personalizados, os anunciantes podem compartilhar sua comissão com base em três elementos 
diferentes: a posição do ponto de contato, o tipo de site do editor que gerou o ponto de contato e o segmento 
de mercado do editor que gerou o ponto de contato. O cálculo da comissão é configurado de forma que cada 
elemento é calculado pela concessão de cada elemento com uma porcentagem específica da comissão. Isso 
é então distribuído de acordo com o modelo de distribuição escolhido para esse elemento. Se os anunciantes 
decidirem incluir exceções em qualquer modelo, o modelo também será visto como um modelo personalizado. 

Até o momento, cerca de 50% das campanhas veiculadas com Real Attribution estão ativas com um modelo 
personalizado. A razão pela qual a maioria escolhe o modelo personalizado é que ele oferece uma maneira 
adicional (perto da posição do ponto de contato) de recompensar os publishers pelo valor em que o anunciante 
gostaria de ver o valor agregado. Sr. Daniël Franco, Online Marketer Channels para HEMA, que ativou uma 
campanha de Real Attribution no Reino Unido e França, descreve a razão para escolher o modelo customizado 
da seguinte forma: “Esse modelo nos dá a possibilidade de encontrar o equilíbrio certo dentro do nosso modelo de 
atribuição porque maximizamos os resultados dos publishers com grupos-alvo no início e no final da rota dos nossos 
consumidores, o que otimiza tanto a receita para nós, quanto para nossos afiliados”.
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Os efeitos de modelos personalizados nos quais os anunciantes atribuem peso adicional a tipos de sites ou 
segmentos de mercado específicos são significativos. Alguns exemplos são notáveis:

• Anunciantes que colocam muita ênfase nos Bloggers, no seu elemento do tipo de site notaram um 
aumento de 40% no tráfego proveniente dos Bloggers;

• Os anunciantes que definem um peso relativamente alto para os sites de comparação obtêm melhores 
posições do anunciante entre suas listagens e, devido ao aumento nos valores de eCPC, o número de 
transações aumentou duas vezes e mais;

• Grandes campanhas de retalho que definem pesos elevados específicos para publishers nos 
segmentos de mercado que correspondem às respetivas categorias de produtos, como Moda, 
Eletrónica, Saúde e Beleza e Bebés e Crianças, notaram o aumento dos posicionamentos de publishers 
nestes segmentos de mercado.

Dentro do modelo de Atribuição Personalizada, também há outra possibilidade de 
configurar uma exceção ao modelo. Com duas exceções possíveis, o anunciante 
pode optar por uma delas;

• Excluir um afiliado de ser recompensado na rota de conversão.
• Atribuir a um publisher (ou grupo) uma taxa fixa se o mesmo for o  

último ponto de contato. 

Os anunciantes usam a primeira exceção ao integrar seus parceiros de CPC e CPM diretos na sua 
configuração Real Attribution. Durante a fase inicial da integração, eles definiram uma exceção sem 
atribuição para esses afiliados para ver sua função e seu impacto nos caminhos de conversão. Durante a 
segunda fase, eles começaram a transferir as comissões de CPC / CPM para CPA, removendo a exceção e 
pagando a esses afiliados com base no desempenho também.

A segunda exceção é usada por alguns anunciantes combinados com tipos de site específicos, por exemplo, 
sites de Cashback. Daniël Franco, do HEMA comenta: “Os sites de cashback desempenham um papel importante 
em nossas campanhas. Ao conceder aos afiliados do Cashback uma porcentagem fixa da comissão a ser atribuída, 
eles podem garantir o reembolso aos seus membros, mas também estão ganhando comissão nesse último e em outros 
pontos de contato. Isso traz possibilidades adicionais para gerar renda, agregando mais valor para o HEMA, o que lhes 
dá a chance de conceder a seus membros um cashback ainda maior, uma situação vantajosa para todos (“win-win”).”
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