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INTRODUÇÃO   
Como ir além do last click? 

Com o forte crescimento dos orçamentos de marketing nos canais digitais, os anunciantes 

passam a exigir métricas mais confiáveis para aferir a jornada dos consumidores e calcular 

mais rapidamente o retorno de seus investimentos. Em janeiro de 2017, o estudo "The Outlook 

for Data 2017", do IAB nos Estados Unidos, revelou que métricas cross channel e de atribuição 

se mantinham pelo segundo ano seguido entre as prioridades dos profissionais de marketing. 

Apesar do reconhecimento da importância dessas medidas, o uso dos modelos de atribuição 

ainda não evoluiu o suficiente. A dificuldade de saber quando e como começar, por exemplo, 

além de dúvidas relacionadas à escolha das ferramentas adequadas, pode explicar essa 

diferença. 

Globalmente, o setor de varejo é o que parece estar hoje trabalhando mais de perto para 

aprender a usufruir das medidas cross channel com táticas on-line e off-line, mas a busca por 

melhor análise de dados e desenvolvimento de tecnologias de medidas de atribuição envolve 

toda a indústria. 

O trabalho de tentar atribuir o peso relativo das várias mensagens dirigidas ao consumidor no 

ROI é antiga no marketing. Sua evolução mais significativa ocorreu nos anos 80 com o 

desenvolvimento de técnicas de marketing mix modeling (MMM), baseadas na ideia dos 4 Ps, 

de Jerome McCarthy. Os MMM são uma importante ferramenta de compreensão de ROI que 

analisa grandes conjuntos de dados históricos agregados para orientar futuros investimentos. 

Os modelos de atribuição, por sua vez, observam a jornada do consumidor a partir de dados de 

indivíduos identificados de forma exclusiva para gerenciar os investimentos em curso. 

Enquanto os MMM são técnicas conhecidas e solidificadas, os modelos de atribuição vivem a 

fase da descoberta. 

O esforço do IAB em vários mercados globais é para produzir debates e aquisição de 

conhecimento acerca desses modelos, tanto para quem planeja começar do zero, como para 

quem deseja passar para um nível mais elevado. 

Para os iniciantes, modelos de atribuição são a forma de acompanhar a jornada do consumidor 

desde a apresentação do produto até a conversão final - que pode ser, por exemplo, vendas, 

ou qualquer outro objetivo de negócio. A dificuldade sempre residiu em atribuir os pesos 

corretos aos pontos de comunicação e contato com o consumidor que mais influenciaram a 

decisão de compra. 
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Os modelos chamados last click (último toque) se consolidaram como a forma mais comum de 

mensurar atribuição, mas, como o próprio nome diz, veem apenas o último contato com o 

consumidor, ignorando toda a importância anterior da jornada. A dificuldade de ir além do last 

click e o desinteresse de anunciantes no mercado americano podem ter contribuído 

inicialmente para a estagnação do desenvolvimento de modelos mais completos, chamados 

Multi-Touch. 

Mas esses modelos mais exatos e, portanto, mais justos com todos os pontos da jornada, 

começam a ganhar força e são reconhecidos pelos profissionais como os mais indicados para 

otimizar e aferir uma campanha.  

Tanto para interessados iniciantes quanto para avançados, este documento se propõe a 

abordar de maneira completa, mas também clara, quais são as necessidades básicas para 

começar um projeto e quais são os cuidados recomendados para quem já trabalha com os 

modelos multi-toque. 

O objetivo do Grupo de trabalho de Modelos de Atribuição é abordar os desafios enfrentados 

na definição do mix de canais de marketing digital, trazendo abordagens mais sofisticadas para 

mensuração de campanhas de performance. O grupo procura trazer conteúdos e sugestões 

para minimizar alguns problemas enfrentados diariamente pelos profissionais da área: 1) falta 

de instrução com relação aos passos necessários para a adaptação da metodologia, 2) como as 

organizações devem se estruturar para essa mudança e 3) como tomar decisões baseadas nos 

resultados do modelo escolhido. 

Dentro desse universo, o grupo não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas, sim, 

apresentar de forma prática os principais aprendizados da área, através de exemplos reais, já 

utilizados por seus parceiros. 
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1. O DIFÍCIL DESAFIO DA ATRIBUIÇÃO  

As rotinas de análises de profissionais de marketing e agências sobre mídia online 

amadureceram muito nos últimos anos, desde que o consumo de mídias digitais começou a 

atingir a massa, nos anos 2000. Com a evolução das ferramentas de compra de mídia e a 

sofisticação das soluções para coleta de dados, os profissionais de marketing agora têm um 

mercado sólido e flexível para se comunicarem de forma assertiva com seus consumidores - 
entre os diferentes formatos de anúncios - com base nas informações capturadas em tempo 

real. A crescente sofisticação das ferramentas e a maturidade dos processos podem ser 

observadas nas tomadas de decisão, planejamento de investimento e segmentação dos 

anúncios. 

No entanto, um aspecto importantíssimo no cenário de marketing que não amadureceu tão 

rápido é a implementação dos modelos de atribuição para mensuração das campanhas de 

marketing – metodologia que ajuda a determinar a contribuição de cada ponto de contato do 

consumidor na transação (venda ou geração de leads, por exemplo), com o objetivo de 

garantir a eficiência do investimento e o ganho de desempenho. A metodologia dominante é 

conhecida como atribuição de last click – que atribui crédito somente ao último ponto de 

contato com o qual o cliente interagiu antes de tomar uma ação desejada. Esse modelo é 

também conhecido como “Rule Based” (baseado em regras), quando o profissional de 

mensuração define qual é a regra que deve ser aplicada ao modelo.  Para ver mais detalhes 

sobre esse “grupo” de modelos, o IAB lançou no Brasil, em 2016, o Guia - Modelos de 

atribuição, que explica os conceitos iniciais e como aplicá-los de forma básica. 

Metodologias de atribuição last click permanecem extraordinariamente intocáveis apesar das 

limitações e descrenças do mercado. Inicialmente, sua filosofia vai contra o conhecimento 

sobre psicologia do consumidor, que estabeleceu, tempos atrás, o valor e os ganhos 

incrementais de recall de mensagem vinculados à exposição repetitiva (originalmente 

sistematizado em estratégias de alcance e frequência dos primeiros compradores e 

pesquisadores de TV no início dos anos 1950), e o mais simples conceito de entendimento da 

jornada do consumidor, tão falado e difundido entre os profissionais de marketing. Além disso, 

já que o last click continua sendo o principal determinante dos resultados das campanhas de 

mídia, seu uso generalizado cria uma série de incentivos não alinhados ao mercado que a) 

desvia desproporcionalmente o investimento do anunciante em canais super otimizados e b) 

facilita que fraudadores entrem no ecossistema, já que o modelo last click “esconde” várias 

evidências de más práticas. 

Muitos profissionais argumentam que o last click persistiu devido à combinação entre 

complexidade operacional e análises alternativas, que limitaram a capacidade de adoção de  
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novas metodologias de mensuração, e também pelo nível de desinteresse do anunciante – 

algumas vezes descrito coloquialmente como “paralisia de atribuição” – ao investigarem e 

avaliarem as alternativas. Os compradores de mídia tendem a fazer suposições sobre as 

limitações da medição entre devices e silos de informações (“jardins murados”). Enquanto 

essas limitações são legítimas e bem documentadas, sua existência muitas vezes a) obscurece 

a disponibilidade de outras alternativas inovadoras do mercado para mensuração e melhorias 

do próprio last click, e b) contribui geralmente para manter a zona de conforto do status quo 

que limita a inovação. O “melhor” é sacrificado, de forma geral, pelo “perfeito”. 

Uma alternativa pode ser o uso de ferramentas especializadas em gestão de dados e análises 

conhecidas como plataformas de Atribuição Multi-Touch (MTA). Enquanto a plataforma de 

MTA promete exatidão científica, ela ainda depende do grau de modelagem e projeção. No 

entanto, essas ferramentas retratam um quadro metodologicamente mais rígido e completo 

de exposição do usuário à mídia e devices que as alternativas anteriores, sendo amplamente 

referidas pelos profissionais como as melhores representações de mensuração e otimização de 

performance de campanha. 

Ainda há equívocos e complexidade operacional com relação às plataformas de MTA, que 

estão limitando a adoção – especialmente quando se trata da avaliação das opções do 

mercado e das nuances da implementação. O objetivo deste documento é fornecer a diretriz 

do papel, função e inputs dos principais dados exigidos pelas plataformas de MTA, a fim de 

facilitar complexidade operacional vinculada à implementação.  
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2. ENTENDENDO A JANELA DE CONVERSÃO 

Os profissionais de marketing desejam utilizar a análise de MTA para obter insights que 

permitirão adequar melhor seus investimentos em publicidade, a fim de aprimorar o 

desempenho de marketing e fazer com que seus negócios cresçam. Nos Estados Unidos, 

muitas descobertas de MTA também podem ser utilizadas para informar outras funções, como 

embalagem, distribuição, pesquisa do cliente ou outras operações de negócios.  

Resultados significativos de MTA dependem de dois insumos: dados e modelagem. Os dados 

referem-se ao rastreio e normalização de todo o público, dispositivos, mídia e dados de 

venda/conversão das campanhas de mídia. A modelagem traduz como os fornecedores de 

MTA interpretam todos esses dados, a fim de entender quais fatores – canais, formatos, 

público etc. – devem ajudar o anunciante a fazer com que seus negócios cresçam. Este 

documento está focado especificamente nos aspectos de ingestão de dados dos modelos de 

MTA. Como citamos mais acima no documento, para ter acesso ao material, com conceitos 

mais básicos sobre modelos de atribuição, acesse o documento  Guia - Modelos de atribuição. 

Para isso, vamos usar como exemplo uma campanha publicitária imaginária para uma nova 

linha de camisas de um grande varejista, a fim de investigar como os dados do usuário são 

gerados durante uma campanha publicitária. Os pontos de encontro entre publicidade e canais 

geralmente são organizados, cronologicamente, do primeiro ao último contato do cliente; uma 

sequência conhecida como janela de conversão. Vamos assumir o varejista com um website 

desktop e um aplicativo, e planejando utilizar campanhas de display e vídeos. 

Michelle é uma mulher de 30 anos que, às vezes, navega na loja do varejista durante seu 

horário de almoço no trabalho, porém, somente compra utensílios domésticos variados – 

nunca camisas ou outras roupas. No entanto, ela se inscreveu no programa de cartão 

fidelidade do varejista e forneceu seu e-mail e telefone à loja. 

Michelle acessa o site do varejista com o mesmo e-mail do cartão de fidelidade e clica no link 

da campanha das coleções de camisas em seu iPad após o trabalho. O varejista não 

considerava que Michelle pudesse ter interesse na nova linha de camisas devido ao seu 

histórico de compras anteriores. Na manhã seguinte, Michelle faz o login em sua conta em seu 

computador do trabalho e visualiza mais uma vez a nova coleção de camisas. 
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O varejista enxerga isso como um forte sinal de que Michelle não só tem consciência da 

campanha como está potencialmente interessada na nova linha de camisas e também observa 

que, com base nas informações fornecidas por Michelle por meio de seu registro on-line e nas 

informações do cartão fidelidade, ela tem características demográficas e de comportamento 

semelhantes às outras pessoas que compraram as novas camisas. Unindo esses fatores, o 

varejista decide que Michelle é uma boa compradora e target da sua campanha publicitária. 

Infelizmente, para o varejista, Michelle se distraiu com seus planos de férias e não voltou a 

acessar o site por algumas semanas. O varejista tenta lembrar Michelle sobre a nova linha de 

camisas quando ela está em outros sites, enviando primeiro um anúncio em vídeo ao seu iPad, 

enquanto ela busca opções de hotéis, e depois um anúncio display em seu computador de 

trabalho, enquanto ela lê um artigo sobre possíveis restaurantes e museus para visitar em sua 

viagem. Por fim, não sendo bem-sucedido em conseguir um retorno dela, o varejista para de 

enviar anúncios, já que Michelle não dá uma resposta. 
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No entanto, depois que finaliza os detalhes de suas férias, Michelle decide baixar e fazer o 

login no aplicativo do varejista. Imediatamente, o varejista aproveita para enviar um banner 

quando o app é carregado. Depois disso, Michelle finalmente põe uma camisa no carrinho de 

compras do app de seu celular, mas não finaliza a compra por não ter certeza de qual tamanho 

seria o mais adequado. Assim, no dia seguinte, ela decide ir à loja física depois do trabalho, 

pois lá pode experimentar a camisa. Michelle compra, por fim, duas camisas novas, bem a 

tempo das férias, e consegue 10% de desconto por usar o cartão fidelidade. 

Como o varejista pode juntar esta história em uma sequência cronológica, criando a sua 

jornada de compra? Ele começa associando informações a partir de três tipos diferentes de 

configurações de dados: configurações de dados atribuídas ao usuário, configurações de dados 

de pontos de contato com os anúncios e dados transacionais (cadastro, conversão, venda). Eles 

são gerados a partir de diferentes plataformas de anúncios e tecnologia de marketing – 

conhecidas como tecnologias de gerenciamento de campanhas (“technology stack”) – que 

fornecem ferramentas de infraestrutura e execução utilizadas pelos anunciantes para 

implementar e otimizar as campanhas de mídias digitais. 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO USUÁRIO 

Mesmo em níveis menores, é fundamental para o anunciante identificar Michelle como um 

indivíduo com interesses específicos, preferências ou relacionamentos prévios com a marca 

para assim entregar mensagens mais relevantes, e também mensurar se essas mensagens 

foram eficazes. Ao mesmo tempo que pode parecer óbvio, pintar esse quadro exige que um 

anunciante tenha uma análise rigorosa para vincular as oportunidades de 

publicidade/impressões à informações anonimizadas sobre as características do usuário. 

Geralmente estas informações são obtidas a partir das próprias vendas do anunciante, dos 

registros de CRM ou de parceiros externos com dados de terceiros que fornecem ao 

anunciante uma noção mais completa dos dados demográficos do consumidor, do histórico de 

compras anteriores da marca, do conteúdo na web, do comportamento na hora de navegar ou 

outros tipos de informações que possam ser importantes para tomar uma decisão sobre o 

valor da oportunidade de publicidade. Esses dados podem ser categorizados, ou segmentados, 

de forma ampla, conforme os dados do público e do dispositivo. 

 

- DADOS DO PÚBLICO-ALVO  

Os dados do público-alvo são diferentes das características do usuário, com o objetivo de 1) 

avaliar e/ou vincular as oportunidades de impressões, ou 2) mensurar o impacto relativo da 

exposição da mídia em determinados grupos de consumidores. Há, de forma geral, duas 

características de dados do público alvo: 
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1. Dados exclusivos da interação entre anunciante e consumidor, proprietários (1st party 

data): ajudam os anunciantes a determinar se o cliente é, por exemplo, um cliente novo ou 

recorrente ou com que frequência este cliente compra meu produto. Neste exemplo, os 

dados coletados a partir de interações anteriores entre o anunciante e o cliente teriam sido 

utilizados para determinar se Michelle era uma cliente recorrente participante do programa 

de fidelidade. Estes tipos de dados são quase exclusivamente coletados diretamente pelo 

anunciante ou pelo varejista. 

2. Dados não exclusivos, de terceiros (3rd party data): ajudam a abordar as características 

demográficas e de comportamento do público. Esses tipos de dados ajudam o anunciante a 

tomar uma decisão mais específica, abrangendo a idade, o gênero, a renda, a localização 

geográfica, os interesses, as intenções no mercado ou informações psicológicas sobre a 

pessoa. Geralmente, essas informações são disponibilizadas por serviço analíticos 

especializados e pesquisas sindicalizadas contínuas a qualquer empresa que poderia estar 

interessada em adquiri-los para enriquecer as informações das campanhas.  

 

Ao utilizar dados proprietários ou de terceiros, é possível determinar o valor relativo da 

oportunidade de impressão, entendendo assim a probabilidade do consumidor estar receptivo 

àquela marca ou produto anunciado. 

 

- IDENTIFICAÇÃO E DADOS CROSS-DEVICE  

Dados cross-device permitem que os profissionais de marketing determinem tanto associações 

determinísticas ou estatisticamente diretas ou entre indivíduos anônimos, quanto os diversos 

dispositivos utilizados por eles. Os dados de cross-device são considerados um input 

fundamental que informa todos os sinais de alcance/frequência entre dispositivos, e também a 

avaliação da incrementação de exposições de anúncios repetitivos em uma trajetória de 

conversão. Há duas técnicas utilizadas para identificar o usuários através dos dispositivos – 

compatibilidade determinística, que confia em identificadores persistentes, como endereço de 

e-mail, logins e dispositivos, a fim de fazer uma associação ou probabilística, que consiste em 

inferir no relacionamento/correlação do dispositivo com base na análise de pontos de dados, 

como endereço de IP e local, conforme o tempo. Muitas vezes, as duas técnicas são utilizadas 

simultaneamente. Para obter mais informações sobre as técnicas determinística e 

probabilística, consulte o Digital Attribution Primer 2.0 do IAB (em inglês). 

Juntos, os dados do público-alvo e Cross-Device ajudam as plataformas de MTA a criar uma 

história sobre quem está observando os anúncios do anunciante e como as características 

demográficas e de comportamento estão alinhadas à marca ou ao produto que estiver sendo 

anunciado. 
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2.2 PONTOS DE CONTATO DE MÍDIA 

Após considerar os dados que possibilitam um entendimento de comportamento e 

características do usuário, estas informações devem ser associadas aos dados das campanhas 

de mídia. Neste exemplo, os pontos de contato de mídia do caminho até a conversão de 

Michelle começaram, a princípio, com campanhas de display em seu iPad ou computador de 

trabalho, acompanhadas de uma experiência de publicidade em apps de seu celular. Além de 

registrar que estes anúncios foram enviados a dispositivos vinculados a Michelle, os dados de 

pontos de contato de mídia também indicam, normalmente, o formato do anúncio (display, 
vídeo, rich media), o custo do anúncio e se o usuário se envolveu com o anúncio (clicou, 

compartilhou, preencheu, deixou a página aberta, etc). Os modelos de MTA são benéficos ao 

incluir a maior quantidade de informações possível sobre o envolvimento do usuário com a 

mídia, já que o envolvimento é considerado uma representação interessante de se o usuário 

estava receptivo à mensagem. Compreender a jornada de mídia vai ajudar a obter uma leitura 

precisa da eficácia dos diferentes canais midiáticos, que são mais importantes para influenciar 

a finalização da compra de Michelle na loja. 

Existem limites distintos no universo em que estes pontos de contato de mídia podem ser 

mensurados. Devido às limitações de mensuração, tanto nos canais digitais quanto off-line, 

muitos profissionais reconhecem que nem todas as informações das campanhas podem ser 

capturadas com o modelo de MTA (consulte os “pontos de contato de mídias off-line” abaixo). 

A consciência das imperfeições deste universo é importante para que os profissionais de 

marketing façam toda a avaliação antes de finalizar uma estratégia de mensuração, já que isso 

vai moldar como a organização determina os indicadores de performance da campanha que o 

modelo de MTA contribuirá. 

Existem dois formatos primários de pontos de contato de mídia: on-line e off-line. Além disso, 

os pontos de contato on-line possuem diversas dimensões qualitativas que são importantes 

para medição e consideração ao construir um modelo de MTA. 

 

- PONTOS DE CONTATO DE MÍDIA ON-LINE  

São pontos de contato de mídia pagos, exibidos especialmente em dispositivos digitais, como 

computadores, celulares, tablets e smart TVs. Eles especificam o tipo de ativo da mídia no qual 

o consumidor está exposto (vídeo, texto, banner, in-app), em qual plataforma (desktop, 
navegador para dispositivos móveis, aplicativo, etc), em qual momento e quais os custos. 

Quando as informações são avaliadas comparativamente em uma trajetória cronológica de 

conversão, elas ajudam os analistas a construir cenários que possam ilustrar como os 

consumidores estão interagindo com a mídia e quais elementos da campanha estão sendo 

trabalhados. 
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- QUALIDADE DA OPORTUNIDADE DE VISUALIZAÇÃO  

Nem todos os pontos de contato de mídia on-line têm a oportunidade de serem visualizados 

pelos clientes. Por exemplo, um anúncio poderia ser enviado ao navegador de um consumidor 

em uma aba diferente da que está sendo visualizada, ou na parte inferior da página, áreas que 

o consumidor nunca visualizaria. Assim, é importante utilizar terceiros para avaliar pontos de 

contato de mídia com base na possibilidade de visualizações efetivas pelo usuário. Impressões 

que não tiveram a oportunidade de serem visualizadas podem não ter nenhum impacto nos 

resultados de marketing, logo elas devem ser desconsideradas do modelo de MTA. Para mais 

informações sobre definições de Viewability acesse: 

http://iabbrasil.com.br/boas-praticas-infografico-iab-brasil-entenda-metrica-viewability/ 

 

- PONTOS DE CONTATO DE MÍDIA OFF-LINE  

Mídias off-line como TV, rádio, ou anúncios impressos, normalmente não podem ser 

vinculadas à exposição individual, a menos que um grau significativo de modelagem esteja 

envolvido. Independentemente disso, a contagem destas atividades de mídia off-line é um 

passo fundamental para garantir a precisão das plataformas de MTA. Neste cenário, o modelo 

estatístico precisaria considerar a possibilidade de Michelle ter respondido por um cartaz em 

sua região ou um anúncio no rádio na manhã em que foi trabalhar. Normalmente, mídias 

off-line são fornecidas por meio de “relatórios” de um anunciante ou uma agência, indicando o 

tempo, o local, o público alvo e o número de anúncios comprados. De forma geral, são 

relatórios diferentes para cada canal off-line. 
 

2.3. DADOS DE VENDAS / CONVERSÃO 

Após reunir informações sobre as características de consumo, dispositivos e se elas estavam 

expostas a publicidade, o próximo passo é verificar se esses anúncios influenciaram o 

comportamento do consumidor por meio dos dados transacionais de venda e/ou outras 

conversões relevantes ao negócio. Estes dados fornecem, especificamente, indicativos de 

métricas dos resultados da campanha, que são, normalmente, mencionados como principais 

indicadores-chave de desempenho (KPIs). Muitas campanhas digitais possuem um KPI 

exclusivo e quantitativo, o qual toda a mídia está tentando aprimorar e otimizar ao longo do 

tempo. Estes critérios são importantes para saber exatamente se a campanha teve resultado 

efetivo ou não, porém, são muitas vezes esquecidas por quem opera as campanhas. Por 

exemplo, a meta de marketing da campanha que Michelle viu era vender mais camisas, no 

entanto o anunciante não poderia utilizar as vendas de camisas em lojas como KPI, uma vez 

que as vendas não poderiam ser imediatamente rastreáveis a nível de usuário e com relação à 

exposição de campanha da mídia. Ao invés disso, o anunciante poderia utilizar uma métrica 

mais adequada ao cenário para que esta meta pudesse estar de acordo imediatamente, como  
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visita à loja (medida por meio de informações de geolocalização ou parceiros 3rd party), ou 

atribuir uma meta para quem visite a página que mostre o endereço das lojas físicas. O KPI  

representa a métrica de otimização que possibilita que os profissionais de marketing tomem 

ações sobre insights de MTA, alterem o budget ao longo ou dentro de canais e também 

adequem a comunicação mais assertiva para cada campanha. 

Embora seja a melhor prática para o anunciante sempre otimizar a partir de um único KPI, eles 

também podem mapear uma métrica secundária ou terciária que seja indicativa do progresso 

do KPI primário. 

Por exemplo, se Michele visitasse a página de uma loja isso seria um bom indicador de que ela 

compraria uma camiseta no futuro. Solicitar um cartão fidelidade pode ser um KPI de meio de 

funil que está alinhado ao objetivo de estreitar o relacionamento com Michele e direcioná-la 

para vendas futuras. 

Outros exemplos de KPI de meio e topo de funil podem ser downloads de conteúdos ou uma 

primeira visita ao website. Como pontos de contato de mídia e comportamento do usuário, 

esses KPIs deveriam ser mapeados a nível de usuário, através de um adserver, tracking via 

pixel, integração de API ou uma integração server-to-server. 

Ao reunir informações sobre características do usuário, pontos de contato de mídia e dados de 

serviços/conversão em uma solução de MTA, os profissionais de marketing podem começar a 

entender quais combinações de canais, públicos-alvo, dispositivos, criativos, buscas de 

palavras-chave ou outras considerações de marketing têm performance mais eficazes com 

relação aos seus indicadores-chave (KPIs). Essa análise possibilita que o anunciante não 

somente tome decisões de otimizações que aprimorem a performance de campanhas 

individuais com o tempo, mas que também revelem as descobertas que possam informar os 

planos de campanhas futuras e os aspectos não relacionados a publicidade dos negócios do 

anunciante. Para saber mais sobre como reunir todos esses dados, acesse o Guia de 

Onboarding de dados do IAB Brasil:  

http://iabbrasil.com.br/boas-praticas-guia-iab-brasil-como-funciona-o-onboarding-de-dados-of

fline/ 
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3. TIPOS DE PLATAFORMAS DE DADOS E FUNÇÕES NA ANÁLISE DE 

ATRIBUIÇÃO MULTI-TOQUE (MTA) 

Organizar os dados de cada um em uma narrativa de MTA coesa pode ser um desafio 

intimidador, considerando a variedade de plataformas que são necessárias para executar uma 

campanha omnichannel moderna, assim como os tipos variados e sobrepostos de dados 

gerados nas plataformas. Deixando as coisas ainda mais complexas, algumas fontes de dados 

como veiculações de TV off-line ou modelos com mídias mistas não estão disponíveis na 

granularidade do usuário. Como esses retalhos de informações podem fazer sentido e serem 

desvendados para obter um quadro mais completo da trajetória de conversão dos usuários? 

O primeiro passo para construir uma função analítica e completa para qualquer campanha ou 

estratégia de mídia mais ampla é certificar-se de que há ao menos um input (fonte de dados) 

em cada uma das três categorias de dados primários delineadas acima: atributos do usuário, 

pontos de contato de mídia e dados transacionais. Depois, havendo dois ou mais inputs em 

cada categoria, os profissionais devem determinar quais dessas fontes de dados devem ser a 

fonte relevante, também conhecida como a plataforma de registro – considerando sempre que 

muitas plataformas comuns como servidores de anúncios, DSPs (Demand Side Plataform) e 

bancos de dados de CRM contêm dados que abordam categorias diversas. Isso, sem dúvida, 

evitará controvérsias quando pequenas discrepâncias surgirem entre as configurações de 

dados. Fontes de dados secundárias ainda são pontos de referência valorosos e não devem ser 

descartadas. No entanto, algumas fontes de dados são consideradas mais precisas que outras, 

considerando sua função na cadeia de fornecimento. Por exemplo, muitos profissionais 

utilizam DSP como plataforma de compra de mídia programática (em vez de, digamos, 

servidores de anúncios), considerando que essas plataformas tenham acessos mais fáceis e 

rápidos aos custos das campanhas operadas por essa modalidade. 

Segue abaixo uma lista de inputs de dados normalmente utilizados em plataformas de MTA, 

uma visão geral de sua função na cadeia de fornecimento e os tipos de dados que elas tendem 

a fornecer. É importante observar que esta visão geral não é abrangente, já que os tipos e a 

qualidade das configurações de dados disponíveis no mercado serão completamente 

dependentes de suas metas de marketing específicas, ativos de mídias, budget e componentes 

de tecnologia (“technology stack”) utilizados pelo anunciante. 
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Inputs de 

Plataforma de 

Dados 

Definição Atributos 

do Usuário 

Pontos de 

contato de 

Mídia 

Dados de 

Conversão 

Ad Servers Serviço que fornece 

armazenamento centralizado, 

rastreamento e entrega de 

anúncios  de campanhas de 

mídias. 

   

Plataformas de 

Verificação 

(Target, 

Viewability, 
Fraude, Segurança 

da Marca) 

Permite que os anunciantes 

avaliem a qualidade das 

impressões individuais sobre 

determinados critérios. A 

qualidade é avaliada 

amplamente com relação à 

visibilidade, segurança da 

marca e/ou fraude. A 

tecnologia sempre oferece a 

opção de bloquear anúncios 

baseados na mensuração 

e/ou influência dos 

custos/segmentos. 

   

Search Platforms 

(bid manager) 

Plataformas dedicadas que 

têm como objetivo facilitar o 

desenvolvimento da 

campanha de busca, 

implementação, otimização 

da estratégia de ofertas e 

análise / comunicação no 

âmbito de um ecossistema 

dedicado. 

   

Plataformas de 

Demanda (DSPs) 

Software utilizado 

principalmente para comprar 

inventários de mídia em 

tempo real (RTB), 

disponibilizados por 

AdExchange e também 

inventário proprietário 

disponibilizados por veículos. 

Outras funções incluem, 
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normalmente, técnicas de 

otimização, integrações de 

dados próprios e de terceiros, 

atribuição e relatórios de 

mídia. 

Ferramentas  

Web Analytics 

Ferramentas analíticas 

voltadas a sites que permitem 

um rastreio persistente da 

visualização do site, fontes 

referenciais de mídias 

externas, padrões de 

consumo de conteúdos e 

duração de visitas. 

   

Plataformas de 

marketing de 

redes sociais 

Plataformas dedicadas a 

facilitar o desenvolvimento de 

campanha em redes sociais, 

implementação, rastreamento 

e comunicação no âmbito de 

um ecossistema social 

integrado.  

   

Plataforma de 

Gestão de 

Relacionamento 

do Cliente (CRM) 

Ferramenta de negócios que 

consolida e organiza 

informações interativas do 

cliente, como endereços de 

e-mail, histórico de vendas, 

endereços residenciais, de 

forma a facilitar e automatizar 

os processos do fluxo de 

trabalho e as tarefas 

relacionadas a vendas, 

desenvolvimento de negócios 

e marketing. 

   

Plataforma de 

Gestão de Dados 

(DMP) 

Uma plataforma de gestão de 

dados (DMP) pode combinar 

dados comportamentais 

on-line, dados 

sócio-demográficos e dados 

off-line, para criar um eixo 
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único e centralizado de 

inteligência do consumidor.  

 Dados de 

Verificação de 

Entrega no Target 

aferidos por um 

terceiro 

independente 

(3rd Party Data) 

Informações coletadas e 

vendidas por um fornecedor 

terceirizado de pesquisas que 

divide os consumidores com 

base em características de 

comportamento, 

demográficas ou geográficas 

específicas que são de 

interesse do anunciante. 

   

Off-Line – 

Marketing Mix 

Model (MMM) 

O Marketing Mix Model é o 

uso da análise estatística para 

otimizar o mix de mídias e a 

tática promocional com 

relação à receita ou lucro de 

vendas. O MMM modela 

grandes configurações de 

dados agregados e não exige 

necessariamente indivíduos 

identificados. 

   

Off-Line – Dados 

do Ponto de 

Vendas (POS) 

Dados coletados ou 

adquiridos a partir de 

sistemas POS de varejo ou 

bancos de dados com cartão 

fidelidade que vinculam 

identificadores de marketing 

persistentes, como endereços 

de e-mail, identificações de 

dispositivos ou de cookies, a 

fim de armazenar aquisições 

para fins de segmentação. 

   

Off-Line – 

Veiculação de 

Mídias 

Tradicionais (TV, 

Impressos, Rádio, 

OOH) 

Relatórios que rastreiam 

quantidade, local e tipos de 

mídia off-line gastos em 

canais tradicionais, como TV, 

Rádio, Impressos ou 

Outdoors. 
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3rd Party 

Research 

Dados coletados por 

pesquisadores terceirizados 

independentes que fornecem 

análises de como o 

investimento em mídia ao 

longo do tempo influencia as 

métricas da marca (como 

consciência, intenção de 

compra ou recall) ou aumenta 

as vendas da loja. 

   

 

 

4. PREPARAÇÃO ORGANIZACIONAL: PONTOS IMPORTANTES 

Antes de avaliar o uso de uma plataforma de MTA, todos os profissionais de marketing devem 

verificar, integralmente, os prós e os contras destas soluções com relação às necessidades 

específicas de seus negócios. Os ciclos de implementação de MTA podem ser longos e exigir 

uma coordenação significativa entre diversos stakeholders internos e externos que tenham 

funções de marketing desiguais e que informem modelos de MTA (agências de criação, 

agências de mídia, plataformas de CRM, plataformas analíticas, etc). Antes de se envolverem 

em um processo potencialmente trabalhoso é importante que os profissionais de marketing 

esclareçam as necessidades de negócios e de marketing que possam ser abordadas pelas 

soluções de MTA. Também devem ser capazes de responder às seguintes perguntas: 

 

1. O que eu gostaria de conquistar ao utilizar uma solução de MTA? 

a. Ela serve para obter os insights da jornada do cliente, informar as alocações de budget de 

mídias pagas, otimizar a experiência do consumidor ou uma combinação disso tudo? 

 

2. Quais são meus objetivos de marketing? 

a. Quais KPIs você utiliza para verificar se as ações de marketing foram bem-sucedidas? 

b. Seus KPIs incluem tanto eventos on-line quanto off-line? 

c. Todos os seus KPIs podem ser verificados no nível de usuário? 
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3. Quantos canais diferentes eu utilizo e planejo para introduzir a solução de MTA (como 

display, busca paga, SEO, e-mail, tráfego direto)? 

 

4. Com que frequência devo planejar a mídia? 

a. Com que frequência devo otimizar os planos de mídia? 

b. Devo comprar e otimizar mídias de forma programática? 

 

5. Quão complexa é minha taxonomia de marketing e necessidades de comunicação 

vinculadas? 

a. Por exemplo, desejo verificar as métricas de MTA por campanha, tipo de criativos, linha de 

negócios, região, segmento de público? Algum outro meio? 

 

6. O quão rapidamente desejo começar a verificar os dados atribuídos? 

 

7. Quem serão os usuários primários da solução de atribuição? 

a. Os usuários serão internos, dentro da agência ou uma mistura dos dois? 

b. Os usuários primários serão as equipes internas, planejadores/compradores externos de 

mídia, analistas ou uma combinação de todos? 

 

 

5. DIFERENÇAS ENTRE AS PLATAFORMAS DE ATRIBUIÇÃO MULTI-TOUCH  

O primeiro passo após a tomada de decisão que sua empresa deve adotar depois de aplicar a 

metodologia MTA de mensuração é elencar os potenciais parceiros para uma avaliação 

minuciosa das capacidades de cada solução. Isso pode resultar em recursos e competências 

muito diferentes. Assim, cada prestador de MTA deverá administrar e interagir com 

configurações de dados de formas um pouco diferentes. Ao avaliar possíveis opções de MTA, 

há linhas de investigação bastante específicas que devem ser seguidas para confirmar a 

capacidade do prestador em atender necessidades de marketing a longo prazo. 
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Seguem abaixo perguntas que profissionais participantes do projeto podem fazer para ajudar a 

determinar os principais diferenciais e as competências centrais de possíveis soluções de MTA,  

bem como as soluções específicas do prestador que são adequadas para metas a longo prazo. 

A seleção de um parceiro de MTA deve ser um processo abrangente que considere os custos 

de implementação e de recursos antecipados e também a duração de tempo que o 

envolvimento de MTA tende a exigir, a fim de fornecer um movimento significativo do modelo 

de atribuição da marca e uma filosofia de otimização em canais e formatos. Por fim, isso deve 

ser um relacionamento existente e consultivo que afeta, por fim, os resultados da marca ao 

longo do tempo. As soluções de MTA devem sempre ser personalizadas para atender às 

necessidades de marketing da marca a longo prazo, em vez de metas táticas a curto prazo. 

 

5.1. SERVIÇO E SUPORTE AO CLIENTE 

O nível de serviço do parceiro e as capacidades de interação com o cliente são, muitas vezes, 

os diferenciais que vão ser cruciais para o sucesso do projeto.  O serviço e o suporte ao Cliente 

são, de forma geral, prestados em duas áreas: onboarding inicial e análise / interpretação de 

dados. 

a. Implementação e onboarding – Implementação é o processo de configurar a infraestrutura 

de uma solução de MTA, de forma que possa fornecer, continuamente, insights e 

recomendações relevantes. Os aspectos importantes relacionados a isso são: 

 

i. Recursos: ter um entendimento claro das necessidades de recursos de ambos os lados – 

anunciante e fornecedor. Pode incluir tempo, necessidades operacionais ou capital humano. 

ii. Confiança: ter um entendimento das opções e possíveis limitações para configurar a 

tecnologia necessária nos sistemas existentes do anunciante. Pode incluir configuração de 

análise de local, tagueamento, definição de taxonomias e acessos aos dados das campanhas, 

configuração de exportações de arquivos de log, construção de fontes de dados para 

informações off-line ou configuração de outras integrações de terceiros. 

iii. Validação: desenvolver uma análise para coletar dados claros e sólidos para uso na solução 

de MTA. 

iv. Gestão de Projetos: a análise para o progresso de monitoramento, identificação de barreiras 

técnicas e de negócios, além da solução de problemas de diversos stakeholders. 
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b. Análise e Interpretação de Resultados – Algumas vezes, as conclusões obtidas pelas 

plataformas de MTA vão exigir explicações da equipe ou do analista de serviços do cliente.  

 

Outras vezes, a melhor forma de realizar a operação de determinadas partes das informações 

pode não ser óbvia. Além disso, serviços de consultoria com prazo maior estão, algumas vezes, 

disponíveis, a fim de dar suporte para revisões de negócios mensais ou trimestrais realizadas 

por profissionais de marketing que têm como objetivo fornecer um assunto consistente e 

bem-sucedido ao cliente com base nos dados. Normalmente isso é feito juntamente com 

equipes voltadas à análise do lado do cliente, com necessidades de modelagem específicas. 

 

Principais Perguntas a serem Feitas: 

● Qual(is) método(s) de integração você utiliza para coletar os dados de campanhas 

online e suas conversões?  

● Quais métodos de integração você utiliza para coletar dados off-line, incluindo pontos 

de contato de mídia que podem ser abordados off-line (como comunicação dirigida ou 

mala direta) e conversões off-line (como call center e conversões dentro da loja)? 

● Quanto tempo demora o processo de configuração/onboarding antes de ser possível 

construir o primeiro modelo? 

● Qual é sua abordagem para identificar os usuários entre os dispositivos? 

● Quais tipos de relatórios você oferece e qual(is) pergunta(s) cada um deverá 

responder? 

● Quais recursos ou suportes você oferece para ajudar a equipe a interpretar os 

resultados? 

 

5.2. TECNOLOGIA: CAPACIDADE TECNOLÓGICA 

A capacidade tecnológica do prestador de MTA afetará a velocidade e a precisão das 

descobertas relevantes para a tomada de decisão. É importante que o fornecedor de MTA 

tenha a capacidade de fornecer seus serviços com relação ao andamento do planejamento do 

anunciante e do processo de otimização. A velocidade é uma função das integrações utilizadas 

para acessar, processar e validar os dados, e também os modelos de treinamento e 

refinamento. As principais funcionalidades de MTA, impactadas pelas fundações de tecnologia, 

são: 

a. Cadência de atualização e atribuição dos dados: o tempo entre as conversões efetuadas e os 

relatórios de atribuição que explicam o impacto da mídia nessas conversões; 

b. Integrações de Dados de investimento nas campanhas de marketing: tempo de atualização 

do valor investido nas campanhas de marketing para que sejam creditadas aos canais corretos; 
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c. Atualização de Modelo: tempo de atualização e revalidação da acuracidade do modelo. 

 

Principais Perguntas: 

● Como sua tecnologia integra e gerencia os dados de investimentos das campanhas, 

a fim de garantir que métricas como CPA e ROAS (Retorno do Investimento em 

Publicidade) sejam suficientemente precisas e atribuídas? 

● Quais técnicas são utilizadas para validar a acuracidade do modelo e suas 

recomendações? 

● Testes estatísticos, causais, A/B e holdout? 

● Como você considera as impressões visíveis para os clientes (viewability)? 

● Com qual frequência você atualiza as métricas dos relatórios de atribuição? 

● Com qual frequência você atualiza e revalida o modelo?  

 

5.3. INTEGRAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE CAMPANHAS  

Os recursos de otimização possibilitam que os profissionais de marketing desenvolvam insights 

rapidamente ou façam mudanças na divisão do orçamento com base nas recomendações de 

MTA. Dependendo do fornecedor, a plataforma pode oferecer a construção de diferentes 

cenários para distribuir o orçamento de forma mais eficaz, já com a ativação automática, por 

meio de integração com plataformas de gerenciamento de compra de mídia. 

a. Construção de cenários: permite que o anunciante insira parâmetros para um plano de mídia 

potencial, a fim de experimentar os resultados. A ferramenta de planejamento de cenário 

utiliza o MTA para recomendar diferentes cenários de alocação de investimento. Soluções 

avançadas permitem que os profissionais de marketing insiram o budget e os canais desejados, 

e também a meta de indicadores relevantes (KPI), como CPA alvo, e adquiram limitações 

(como limites de estoque e compras que não podem ser canceladas, como diárias em portais, 

por exemplo). Além disso, soluções avançadas fornecerão as alocações de investimento 

recomendadas em um nível granular (como palavra-chave, por exemplo), para que os 

profissionais de marketing possam adquirir as mídias conforme as recomendações e ter nível 

de otimização, fato essencial para os desafios diários de compra de mídia; 

b. RTB e Compra Programática: algumas soluções são capazes de se integrar à ferramentas de 

compra programática (DSP), a fim de gerenciar o orçamento das campanhas e enviar 

informações sobre o resultado das campanhas anteriores para otimizar futuras campanhas de 

mídia; 

c. Insights Automatizados: os fornecedores de MTA sugerem alterações que possam reduzir a 

necessidade operacional da equipe. Esses insights vêm de técnicas de machine learning que 
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encontram oportunidades de otimização das campanhas a partir do entendimento do 

comportamento dos canais e de como estes influenciam os consumidores. 

 

Principais Perguntas: 

● Em qual nível de granularidade você pode fornecer recomendações de otimização 

(como canal, criativo e palavra-chave)? 

● Você oferece uma ferramenta de planejamento de orçamento (forecast) que consegue 

excluir do modelo possíveis limitações no orçamento, como, por exemplo, negociações 

que não podem ser desfeitas? 

● Você tem integrações com quais fornecedores de RTB e de compra programática? 

● Qual método de integração é utilizado para transferir dados? 

● Com qual frequência os dados são transmitidos às plataformas do parceiro? 

● Em qual nível de granularidade os dados são transferidos? 

 

5.4. FLEXIBILIDADE DA PLATAFORMA 

Muitas vezes, os profissionais de marketing possuem diferentes necessidades de plataformas 

de MTA. Logo, elas devem ser flexíveis o suficiente para acomodar diversas personalizações 

organizacionais, de relatórios ou de padronização. Embora todas as tecnologias de MTA exijam 

que algum nível de padronização seja coletado nos dados de canais, de forma eficaz e 

organizada, algumas tecnologias oferecem maior flexibilidade que as outras, em termos de 

acomodar cada uma das necessidades de negócios específicas do anunciante. Essas 

personalizações manifestam-se de diversas maneiras, porém as mais proeminentes são: 

 

a. Taxonomia – Os profissionais de marketing analisam compras de várias formas 

diferentes, utilizando diferentes táticas, ferramentas e terminologias específicas em seus 

negócios. Frequentemente, essas nuances resultam em estruturar campanhas de uma forma 

específica em ferramentas de compra de mídia e/ou web analytics e DSPs, o que, por sua vez, 

impacta na forma em que os dados são gerados. Por fim, esse fluxo de dados deve estar 

alinhado à mensuração de MTA, à coleta de dados e às ferramentas de visualização. Além 

disso, a terminologia utilizada para descrever elementos específicos e uma taxonomia de 

campanha, em ferramentas de planejamento de orçamento, deve estar de acordo com as 

plataformas de MTA (como placement x grupo de anúncio x campanha). A terminologia 

também será um fator para organizar os dados, com relação a determinadas linhas de 

negócios ou famílias de marcas/produtos. 

b. Relatórios e Visualizações de Dados – a forma em que os profissionais de marketing 

preferem visualizar e organizar os dados será tão diferenciada quanto os seus negócios. Os 

fatores a serem desempenhados aqui incluem abas de visões gerais, campanhas ou números 

específicos de canais e também recursos de acessos aos dados brutos. As ferramentas de 
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exportação são, normalmente, agrupadas nesta funcionalidade e permitem que o usuário 

retire os dados da plataforma em formatos em excel, pdf ou PowerPoint. 

 

c. Protocolos de Segurança – governança de dados, privacidade e segurança têm se 

tornado cada vez mais importante para os profissionais de marketing. As plataformas de MTA 

devem ter mecanismos capazes de fazer a exclusão automática de dados (após um evento 

específico ou um período de tempo), respeitar leis e políticas de privacidade  ou tecnologias 

que sejam consideradas para evitar a possibilidade de vazamento de dados. 

 

Principais Perguntas: 

● O cliente pode usar a taxonomia de canais e atributos de uma forma flexível ou deve 

se adequar à taxonomia já existente na ferramenta? 

● A plataforma pode integrar os dados 1st party ou 3rd party (próprios ou de terceiros), 

de forma que possa verificar os resultados pelos principais segmentos do público 

(como targets demográficos, novos clientes x clientes recorrentes,) grupo de clientes 

mais rentáveis)? 

● Posso criar dashboards personalizados e/ou exportar facilmente todos os meus dados? 

● Como a plataforma lida com as leis e regulamentações quanto à coleta e uso de dados 

dos clientes? 

 

 

6. EXECUÇÃO DA ATRIBUIÇÃO: COMO EXECUTAR A ADAPTAÇÃO À 

ATRIBUIÇÃO 

A seleção e implementação do modelo de MTA exige, muitas vezes, muitos componentes 

diferentes, a serem coordenados pelas organizações. Além disso, uma vez que os dados de 

MTA começam a ser gerados, os insights/recomendações podem ter impacto em várias áreas 

da empresa, não somente para compra de mídia. A meta final para adotar uma análise de MTA 

é a mudança de comportamento e mentalidade, a fim de ajudar a aprimorar seus negócios, o 

que exige trabalhar em sua empresa para garantir que todos os colegas que têm interesse em 

conhecer mais sobre atribuição participem desta mudança. 

Para ajudar a tornar essa mudança mais tranquila, é importante a) obter o alinhamento 

organizacional e envolver, desde o começo do projeto, todas as potenciais áreas envolvidas, b) 

ter um entendimento claro da implementação do modelo e dos cronogramas de validação. 
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● Alinhamento organizacional – Garantir que as pessoas certas estejam na mesa e que 

os colegas de sua empresa tenham a oportunidade de participar de todos os 

momentos de discussão do projeto. Desde sua implementação até a discussão dos 

resultados e possíveis alterações estratégicas. Eles podem fazer perguntas mais 

relevantes e garantir que o prestador possa atender às necessidades que tiverem em 

mente. 

● Estabelecer e distribuir cronogramas para implementação e validação de modelos – 

Configurar os processos e sistemas necessários para obter medidas sólidas de mídias 

leva tempo. Rastrear todas as suas mídias, calibrar um modelo de atribuição, testar 

otimizações com base em novos insights e, por fim, construir confiança em um novo 

modelo poderá ser, muitas vezes, um processo de prazo maior que 12 ou 18 meses. É 

sempre útil que os profissionais de marketing definam um cronograma de execução e 

busquem alinhamento com stakeholders internos ao processo, a fim de estabelecer as 

expectativas adequadas. 

● Alinhamento sobre resultados – Garanta que os stakeholders relevantes não apenas 

concordem com o cronograma, mas também com os resultados obtidos (ROI) e as 

possíveis otimizações sugeridas pela solução. A medida pode se tornar muito técnica e 

é muito fácil se perder em metodologias durante uma conversa. Ao trabalhar nas 

equipes, esclareça quais os resultados todos desejam atingir e cheguem a um acordo 

conforme o cronograma. 

 

Para mais informações, visite o Hub de Atribuição de IAB, no IAB dos Estados Unidos: 

www.iab.com/attribution  
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SOBRE O IAB 

O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) é uma entidade presente em 45 países com a 
missão de promover o marketing e a publicidade digital. 

Aqui no Brasil, representa mais de 250 associados, entre eles agências, anunciantes, veículos e 
empresas de tecnologias e serviços. O objetivo primário do IAB Brasil é a contribuição ao 
desenvolvimento do mercado digital, incentivando e orientando a criação de boas práticas 
para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de ações publicitárias 
interativas. 

Entre no site www.iabbrasil.com.br para acessar conteúdos, guias, agenda de eventos, cursos e 
muito mais. 

Participe do IAB e faça parte da construção do mercado de marketing digital brasileiro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Acesse o site do IAB Brasil para cursos presenciais, treinamentos In company, eventos, guias e 
pesquisas: 

 

 
  

 
 

http://iabbrasil.com.br/

