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iOS 14: mudanças e o impacto no mercado

O lançamento do iOS 14 e do App Tracking Transparency (ATT) foi anunciado em junho de 2020 
na Worldwide Developers Conference (WWDC) e chegou ao público no dia 16 de setembro 
de 2020. Desde o momento do primeiro anúncio até a implementação do iOS 14.5 em abril 
de 2021, o mercado de marketing mobile passou a trabalhar e repensar as antigas concepções sobre 
a privacidade do usuário, a aquisição de usuários e o ecossistema de publicidade mobile em geral. 
Os efeitos dessa mudança impactaram todo o ecossistema mobile, de usuários a profissionais de 
app marketing e desenvolvedores, empresas de mensuração e análise e redes de anúncios. 

Neste guia, feito em parceria com o TikTok, oferecemos aos profissionais de marketing, 
desenvolvedores e anunciantes nossos insights e práticas recomendadas para ter sucesso no 
iOS 14.5+ e nesse mundo em constante mudança da privacidade do usuário em mobile. Desde 
o entendimento do SKAdNetwork e do ATT até dicas para conseguir o opt-in de usuários, 
orientações para criar esquemas de valores de conversão, informações sobre a resolução de 
problemas com a análise preditiva e a criação de estratégias para cumprir regulamentos que 
rendam os melhores resultados, tudo isso tornará mais fácil obter sucesso no mundo pós-IDFA.  

Introdução

" A privacidade é um direito humano fundamental. Na Apple, 
também é um dos nossos principais valores. Seus dispositivos são 
importantes em muitos momentos da vida. O que você compartilha 
dessas experiências e com quem compartilha deveria ser uma 
decisão sua. Nós criamos os produtos da Apple para proteger 
a privacidade e lhe dar o controle sobre suas informações. Nem 
sempre é fácil. Mas esse é o tipo de inovação em que acreditamos."

Declaração de privacidade da Apple
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A Adjust apoia o framework de privacidade da Apple e está trabalhando de forma conjunta com 
a empresa, com nossos clientes e com o mercado para garantir a privacidade total do usuário 
e o respeito à decisão das pessoas em relação aos seus dados. Dito isso, o SKAdNetwork vem com 
limitações significativas que precisam ser totalmente compreendidas para que se obtenha sucesso 
como anunciante no iOS. A Adjust, junto com todo o mercado mobile, precisa permanecer ágil, 
colocar a privacidade do usuário em primeiro lugar e oferecer soluções úteis aos clientes. 

Até o lançamento do iOS 14.5, a Apple tinha permitido que cada dispositivo tivesse um 
Identificador para Anunciantes (IDFA) único e reconfigurável, acessível a todos os aplicativos 
baixados nele. Uma opção para limitar a mensuração de anúncios estava disponível, mas a maioria 
dos usuários não se importava com isso. O IDFA podia ser usado pelos profissionais de marketing 
para mensurar cliques e compará-los às instalações, que podiam então ser atribuídas pelos 
parceiros de mensuração mobile (MMPs). 

Essa mudança trouxe um grande impacto na maneira como a atribuição era entendida pelos 
aplicativos e profissionais de marketing. A forma como eles vinham mensurando e adquirindo 
usuários não era mais universalmente possível. Atualmente, há duas abordagens para a atribuição 
e mensuração de anúncios que podem ser usadas para o iOS: o framework do ATT, que gerencia 
o acesso ao IDFA pelo consentimento do usuário, e o SKAdNetwork. Se o consentimento 
é adquirido, pode-se mensurar e atribuir esses usuários do mesmo modo como se fazia antes 
da implementação do iOS 14.5 (já que seus IDFAs estarão disponíveis para os anunciantes). 
Mas, quando não se tem o consentimento, trabalhar com o SKAdNetwork é essencial e requer uma 
abordagem completamente nova sobre como reunir e processar as informações sobre os usuários.

Para aqueles que não fizeram o opt-in, o SKAdNetwork da Apple é a solução que o profissional 
de marketing pode usar para atribuir instalações e reinstalações. A informação de atribuição do 
SKAdNetwork é transmitida do dispositivo para a Apple e então para as redes de anúncios, e para 
os desenvolvedores e parceiros de mensuração mobile (MMPs), como a Adjust.

Como o SKAdNetwork funciona hoje em dia
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Um postback por instalação: depois de uma instalação, a Apple envia apenas um postback, 
o que significa que anunciantes e desenvolvedores precisam estar bem atentos e ser 
estratégicos durante a configuração. É essencial garantir a configuração correta para 
a visibilidade total dos eventos de pós-instalação e para permitir a habilidade de otimizar 
campanhas.  

Valores de conversão: O SKAdNetwork fornece espaço para 6 bits de métricas de 
downstream, um número entre 0 e 63 (ou entre 000000 e 111111 em binário), com um timer 
inicial de 24 horas. Conhecido como valor de conversão, o número pode ser atribuído 
a qualquer valor que pode ser expresso em binário e depende dos aplicativos a decisão 
de quais eventos serão incluídos. 

O timer: toda vez que um valor de conversão é atualizado em um novo código de 6 bits 
definido no aplicativo, o timer se estende para 24 horas adicionais. Quando essa janela do 
valor de conversão expira, uma segunda janela de 24 horas é acionada para a atribuição. 
A ideia por trás disso é ofuscar o horário da instalação para que seja impossível relacionar 
os acionadores do evento a usuários individuais.

A maneira como uma estratégia de valor de conversão está configurada é crucial para ter sucesso 
no SKAdNetwork. Cada categoria e modelo de receita tem as próprias exigências em relação 
à mensuração e cada aplicativo tem o seu contexto e suas informações. Para aproveitar ao máximo 
esse sistema, os anunciantes e profissionais de marketing precisam trabalhar minuciosamente 
nas primeiras 24 horas, usando todos os dados que conseguirem para ter uma visão clara sobre 
o comportamento do usuário, e, assim, fazer projeções e identificar segmentos.

As limitações do SKAdNetwork

https://www.adjust.com/pt/blog/ios-14-5-first-24-hours/
https://www.adjust.com/pt/blog/ios-14-5-first-24-hours/


6Como ter sucesso no iOS 14.5+ com a Adjust e o TikTok

Uma das principais dúvidas nos últimos 12 meses tem sido se houve ou não uma grande 
mudança nos custos com anúncios entre o iOS e Android e, se sim, quão grande ela foi? 
De acordo com os dados da Adjust, houve mesmo uma mudança, mas talvez ela tenha 
sido menor do que o esperado. 

Às vésperas do lançamento do iOS 14.5, notamos que os custos com anúncios para o iOS caíram 
de 41% do total em janeiro de 2020 para 38% em abril de 2021. Esse número continuou a cair 
ao longo de 2021, chegando a pouco mais de 30% entre julho e outubro, antes de começar 
a recuperação. Já em abril de 2022, a parcela de custos com anúncios do iOS foi de 34%.

A mudança nos custos com anúncios
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Os dados mais precisos em um mundo pós-IDFA começam com uma sólida estratégia de 
opt-in. O ATT da Apple é o framework que possibilita o direcionamento e a mensuração de 
anúncios quando o usuário realiza o opt-in ou permite o rastreamento. Quanto mais usuários 
fizerem o opt-in, mais acesso a dados de alta eficácia você terá. Além disso, esses dados 
podem ser usados para criar sua abordagem estratégica para os dados do SKAdNetwork. 
Quanto maiores forem as taxas de opt-in, melhor, mas também descobrimos que mesmo 
uma porcentagem baixa de usuários com opt-in é determinante para o sucesso.

Obtendo o opt-in

Taxas de opt-in por categoria

Games

E-commerce

Fintech

Comidas e bebidas

Saúde e fitness

Entretenimento

Estilo de vida

Social

Viagem 

Publicações

Outros 

Hipercasual

Todos os setores

Previsões anteriores

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0%

Taxas de opt-in por categoria no ATT no segundo trimestre de 2022
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Comparado às previsões iniciais, em que as taxas de opt-in ficavam em 5%, a situação 
parece incrivelmente promissora para profissionais de marketing, já que os números 
estão bem acima de 30%. A categoria de gaming, por exemplo, registrou uma média 
de 31% no segundo trimestre de 2022 até agora, e os jogos hipercasuais, 39%. Também 
é importante apontar que todas as categorias monitoradas pela Adjust tiveram um 
aumento nas taxas de opt-in de 2021 a 2022, o que implica em um número maior de 
usuários que entendem os benefícios de se fazer o opt-in e em marcas e profissionais 
de marketing que estão fazendo um bom trabalho em apresentar esses benefícios a eles.

As taxas de opt-ins registradas por vários estúdios que fazem parte da AppLovin também 
comprovam essa ideia, já que usuários de jogos hipercasuais têm naturalmente mais 
consciência do valor de anúncios direcionados para sua experiência. Com as taxas 
chegando a 75%, fica claro que os usuários farão o opt-in desde que os motivos para 
isso sejam apresentados de forma otimista e compreensível.

Aplicativo

Wordscapes

Animal Transform

Blockscapes

Save the Girl!

Usuários ativos diários

2,7 milhões

276 mil

263 mil

130 mil

Taxas de consentimento

30,64%

70,36%

26,71%

74,74%

Resultados para diversos jogos populares em 2021
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Também é interessante notar as diferenças por região ou mercado, já que essa é uma maneira 
importante de obter estratégias informadas ou comparar o que está funcionando em um país 
e não em outro. Os dados da Adjust mostram que, no segundo trimestre de 2022, a maior taxa 
de opt-in registrada é da Indonésia, com 50%, enquanto a menor é da Alemanha, um mercado 
extremamente consciente em relação à segurança e privacidade, com 17%. Isso mostra como 
é fundamental comunicar o valor de se fazer o opt-in ao trabalhar com o mercado alemão e em 
países da União Europeia de maneira geral. Ao divulgar um jogo hipercasual no sudeste asiático, 
no entanto, você provavelmente terá uma taxa de consentimento mais alta. 

Taxa de opt-in por país

Taxa de opt-in via ATT por país - segundo trimestre de 2022

50%
A Indonésia possui 

a média mais alta 

na taxa de  

opt-in em:

França

Índia
Indonésia

Japão
México
Polônia

Rússia
Singapura

EUA

Coreia do Sul 

EAU/CCG 

Tailândia

Reino Unido

Turquia 

Vietnã

Alemanha

Brasil
Argentina

10% 20% 30% 40% 50% 60%0%

Taxa de opt-in via ATT por país - segundo trimestre de 2022
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Dicas e práticas recomendadas para o opt-in

Trabalhamos com vários clientes para ajudá-los a desenvolver as melhores táticas e fluxos de 
opt-in, destacando a importância da otimização para o opt-in como parte da estratégia geral 
de UX. Nesse processo, identificamos as variáveis que tiveram a maior influência na resposta 
dos usuários ao pop-up do ATT: 

Local: defina o melhor momento na jornada do usuário para solicitar o opt-in. Geralmente, 
é melhor exibir o prompt durante o fluxo de onboarding. 

Mensagem: use de duas a três frases curtas para enfatizar os benefícios de se fazer o opt-in 
com um prompt de pré-permissão e personalize a segunda parte.  

Tamanho: os usuários tipicamente respondem aos prompts de pré-permissão em tela 
inteira, ao contrário das janelas modais, pois a experiência é melhor.  

Posição do botão: use botões com textos simples, colocados lado a lado na horizontal, 
com o de "aceitar" no lado direito.

1

2

3

4

"Seu App" gostaria de ter 
permissão para rastrear suas 
atividades por aplicativos e 

sites de outras empresas.

Seus dados serão usados para 
exibir anúncios mais personalizados 

para você.

Pedir ao App para não rastrear

Permitir rastreamento
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Katie Madding, 
Chief Product Officer

" O SKAdNetwork certamente trouxe imensos desafios para 
o mercado de marketing de aplicativos. Na Adjust, temos um 
compromisso com o investimento em soluções inovadoras que 
estejam alinhadas com a evolução do mercado em direção 
à privacidade do usuário. Ficamos à frente de toda e qualquer 
mudança, trabalhando de perto com a Apple e nossos 
parceiros e clientes para fazer com que as complexidades 
desafiadoras sejam resolvidas da maneira mais tranquila 
possível e para providenciar diretrizes e soluções que 
atendam às necessidades dos profissionais de marketing, 
desenvolvedores e anunciantes.”
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Antes de ajustar sua conta de anúncios do TikTok, reveja as seguintes recomendações: 

Revise suas configurações
a.  Atualize seu SDK para a versão com suporte para o SKAN (versão 4.0+ do SDK da Adjust) 

para permitir que a Adjust colete pontos de dados personalizados do seu aplicativo 
e envie-os ao TikTok For Business.

b. Complete a configuração dos eventos de conversão no painel da Adjust.
c. Envie todos os eventos não atribuídos ao TikTok via Adjust. 

Espere por alterações na entrega de anúncios 
Preste atenção nas alterações de estratégia de entrega das campanhas atuais. 

Trabalhe com um número limitado de campanhas de aplicativos 
Determine um plano para criar até 11 campanhas por aplicativo para tráfego no iOS 14+ 
e desenvolva um plano para monitorar o desempenho.

Como  configurar  a conta 
de anúncios do TikTok

1

2

3
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Após uma pesquisa extensiva sobre as especificidades técnicas das limitações do 
SKAdNetwork e sobre as mudanças após o iOS 14.5, a Adjust chegou a quatro modelos de 
melhor aproveitamento dos valores de conversão para necessidades individuais de negócios. 
Antes de selecionar o modelo de configuração com nosso Gerenciamento de valores de 
conversão, clientes precisam, em primeiro lugar, definir a janela dos valores de conversão. 
Com essa janela, você pode estabelecer um período de tempo definido após a instalação ou 
reinstalação do aplicativo em que a Adjust continua atualizando os valores de conversão com 
base na atividade do usuário. Isso ajuda a controlar melhor quando esperar o postback de 
instalação do SKAdNetwork. A Adjust usa uma janela padrão de 24 horas.

Soluções  da Adjust: 
valores de conversão e 
busca por usuários valiosos
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Resumo dos modelos 
de valor de conversão 
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Esse esquema de valor de conversão vincula seis eventos diferentes a valores de 
conversão específicos, oferecendo visibilidade total sobre os principais KPIs de pós-
instalação dentro do seu conjunto de dados do SKAdNetwork. No exemplo abaixo, 
podemos ver que o usuário se inscreve, faz uma compra in-app e completa o tutorial. 
O bit que corresponde a cada evento é atualizado após cada uma dessas ações e retorna 
um valor de conversão que rastreia todos os eventos. 

Os eventos de conversão são um modelo simples e fácil de usar que permite contar 
o número de usuários que acionaram um evento específico durante o período da 
instalação/reinstalação. Esse modelo oferece um alto nível de transparência sobre 
os eventos específicos que foram acionados, independentemente de como foram 
mapeados na configuração ou da ordem em que ocorreram. 

EVENTOS DE CONVERSÃO

15
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O foco do nosso modelo é mensurar a receita gerada pelo aplicativo após a instalação. 
Enquanto os eventos de conversão usam bits, esse modelo usa todos os 64 valores de 
conversão disponíveis ao permitir que você mapeie sua condição de tipo de receita de 
preferência a um valor de conversão individual. Nesse modelo, há quatro tipos de receitas 
disponíveis. 

• Receita total: compras in-app + receita de anúncios, onde as compras in-app são 
a soma de todas as receitas de eventos (por exemplo, quando um cliente configura 
mais de um evento com receita). 

• Receita de anúncios: receita gerada a partir do engajamento com anúncios. 
• Compras in-app: a soma de todas as receitas de eventos.
• Receita de eventos: receita associada a quaisquer eventos configurados para rastreio 

de receita. 

Para mais controle sobre como rastrear sua receita de anúncios, você pode escolher quais 
fontes deseja mensurar. A Adjust trabalha e oferece integrações com vários parceiros, 
como AppLovin, IronSource, Facebook e mais.

RECEITA
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Digamos que você queira distinguir entre duas jornadas do usuário que geram receita. Em um 
primeiro caso, o usuário gera receita por uma compra in-app, receita de anúncios ou ambas. Em outro 
caso, o usuário gera receita pelos mesmos eventos, mas também realiza um evento adicional, por 
exemplo, completar o "nível 1". Usando combinações de condições relevantes, você consegue mapear 
os menores valores de conversão a intervalos de receita apenas e então mapear os valores mais altos 
aos mesmos intervalos de receita, e à ativação do evento personalizado do "nível 1". 

A flexibilidade desse modelo faz dele uma escolha perfeita caso a receita seja um KPI importante para 
o seu aplicativo, mas você também precise rastrear outros relevantes eventos de pós-instalação.

EXEMPLO

Jornada 1

Jornada 2

1 2

1 2 3

Usando nosso fluxo de configuração manual, você pode mapear eventos, receita de anúncios 
e dados de compras para obter mais insights sobre como os usuários interagem com seu aplicativo 
após a instalação, e pode tirar vantagem de todos os 64 valores de conversão disponíveis ao criar 
combinações altamente personalizáveis. Cada uma dessas combinações de condições únicas pode 
então ser mapeada a um único valor de conversão.   

CONFIGURAÇÃO MANUAL
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Independentemente da solução para valores de conversão escolhida no relatório de dados do 
SKAdNetwork, nós usamos cada postback do SKAdNetwork e transformamos o seu valor de 
conversão em métricas significativas e fáceis de se entender no painel, onde elas são transformadas 
mais uma vez em eventos. Os clientes podem obter insights relevantes das campanhas do iOS, 
inclusive eventos de conversão decisivos, receita por instalação e taxa de conversão, sem precisar 
de configuração manual.

É possível, então, analisar com sucesso quais canais estão gerando instalações em iOS por todo 
o portfólio de aplicativos, independentemente da estratégia de mensuração de valores de 
conversão escolhida.
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Simon Dussart,  
CEO

" A aquisição de usuários sempre foi um pilar central no 
marketing mobile, mas a mudança de perspectiva para 
a privacidade do usuário deixou claro que a maneira como 
as coisas eram feitas precisava mudar e que permanecer ágil 
e flexível é mais importante do que nunca. Não podemos 
mais depender apenas de automaçāo para mudar os números 
a nosso favor... A Adjust, junto com todo o mercado mobile, 
precisa permanecer ágil, colocar a privacidade do usuário em 
primeiro lugar e oferecer soluções úteis aos clientes, 
– assim como fizemos com o iOS 14 e com todas as outras 
mudanças anteriores.”
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A análise preditiva no iOS é ainda mais complexa quando se trabalha com dados do 
SKAdNetwork. Como os dados recebidos são anonimizados e baseados em atividades das 
primeiras 24 horas de uma campanha, a informação é, por natureza, limitada. Isso faz com que 
a maximização de insights por esquemas de valor de conversão, conforme resumimos acima, 
também seja um primeiro passo essencial nesse processo. 

Prever o Lifetime Value (LTV) é complicado porque: 

• Recebemos apenas postbacks do SKAdNetwork usando um esquema que deve ser definido 
pelo aplicativo móvel e que não pode ser vinculado a um usuário específico.

• Não podemos mensurar a receita ou as métricas de proxy diretamente e devemos usar valores 
de 0 a 63 do SKAdNetwork.

• Não recebemos as informações em tempo real.

A solução da Adjust usa inteligência artificial, ou machine learning, para analisar camadas de 
tendências que ajudam a prever o comportamento futuro de um usuário. Dessa forma, os dados 
históricos de um usuário e os padrões assimilados a partir de outros usuários semelhantes podem 
ajudar a prever o valor desse usuário, digamos, no dia 30, com base nos dados disponibilizados no 
dia 1. Ao usar grandes conjuntos de dados (coletados pelo nosso SDK) adicionados a algoritmos 
de machine learning, podemos fazer suposições e correlações para definir o cenário de 
resultados no longo prazo de usuários que não fizeram o opt-in.

Os modelos preditivos da Adjust são personalizados para cada aplicativo específico, ou seja, 
eles assimilam informações e são treinados com base nos dados reais (SDK) de cada app. 
Ao combinar o modelo preditivo com a análise de coorte e os dados agregados do SKAdNetwork, 
os profissionais de marketing podem extrair os insights mais importantes e tomar decisões 
fundamentadas. Eles também podem entender o valor futuro de uma campanha logo no início 
do período de execução (ignorando o período de espera do SKAdNetwork) e descobrir relações 
entre dados que poderiam ter passado despercebidas.

Soluções  da Adjust:  LTV 
e análise preditiva
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A primeira coisa que um profissional de marketing deve perguntar, quando configura o mapeamento de 
valores de conversão para um aplicativo, é se seus usuários têm chances de começar a gerar receita nas 
primeiras 24 horas ou não. 

1. Para usuários que normalmente fazem compras in-app ou geram receita de anúncios dentro desse período,  
faz sentido configurar um mapeamento direto com faixas de receita atribuídas aos 64 valores de 
conversão disponíveis (ou a uma parte deles). A distribuição dessas faixas de receita depende da 
estrutura específica de preço de compras in-app de cada aplicativo e das possíveis faixas de receita 
de anúncios que podem ser geradas dentro da primeira janela de 24 horas. Essas faixas devem 
corresponder a diferentes grupos de usuários que estão sendo direcionados. Com esse tipo de 
mapeamento, é possível avaliar o sucesso da campanha pela distribuição dos valores de conversão 
nos postbacks do SKAdNetwork. Um exemplo de uma categoria em que esse tipo de modelo faz 
sentido é a de jogos hipercasuais. 
 
Com essa abordagem, os profissionais de marketing vão receber uma receita de dia 0 (d0) de 
cada usuário do SKAdNetwork, que pode então ser usada para estimar a razão entre o dia X  
e o dia 0 (dX/d0) para a receita por usuário com o framework do ATT. Com isso, você pode 
multiplicar a receita do dia 0 pela razão e então estimar o LTV da campanha do SKAdNetwork 
somando todas as contribuições dos postbacks do SKAdNetwork.   

Recomendações  
da Adjust: mapeamento 
de valores de conversão
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2. Para categorias como e-commerce, delivery de comida e saúde e fitness, em que 
não é provável ter receita nas primeiras 24 horas, ou em que a receita gerada não 
é indicativa do comportamento in-app a longo prazo, é essencial ver outros KPIs. 
Eventos como "viu a página do aplicativo" e "adicionou informações de contato" 
podem ajudar os profissionais de marketing a ter uma ideia sobre o desempenho ou 
comportamento do usuário em sua jornada. Aqui, vale mais ter transparência sobre 
quais combinações de eventos foram realizadas, independentemente da ordem 
em que aconteceram. Além disso, é bom mapear os eventos a bits individuais em 
vez de valores de conversão. Os seis bits disponíveis podem ser usados na maioria 
dos casos para cobrir os principais eventos, indicativos do comportamento a longo 
prazo do usuário, que pode ocorrer nas primeiras 24 horas. Com essa abordagem, 
não é necessário pensar na ordem para mapear os eventos, como seria feito com 
os valores de conversão (que só podem aumentar, não diminuir), porque estamos 
usando os bits como flags binárias para cada um desses eventos. Não é preciso nem 
saber os detalhes sobre a jornada típica do usuário, pois qualquer combinação de 
mapeamento de bits vai fornecer a mesma transparência.  
 
Quando se trabalha com essa abordagem, o mesmo princípio de usar os dados do 
ATT pode ser aproveitado para encontrar uma correlação entre o LTV do usuário 
e os eventos in-app ocorridos no primeiro dia. Essa pode ser uma ótima abordagem 
e que certamente pode ser efetiva para uma otimização básica de campanhas. 
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3. Para uma maneira mais sofisticada de prever o LTV de uma campanha do SKAdNetwork,  
ou a estimativa da possibilidade de alguns eventos ocorrerem fora da janela de postbacks 
do SKAdNetwork, ou ainda de determinar a retenção no dia X, há uma terceira opção que 
funciona para todas as categorias de aplicativos e modelos de monetização. Essa abordagem 
usa machine learning para alcançar uma previsão de LTV específica para cada aplicativo.  
Em resumo, funciona da seguinte maneira:

• Mensuração do comportamento do usuário no dia 0 de acordo com o framework do ATT.
• Treinamento do algoritmo de machine learning para prever o LTV ou a retençāo de usuários 

no dia X, ou eventos realizados pelo usuário no dia X, de acordo com o framework do ATT.
• Produção de um mapeamento dos LTVs previstos para um grupo de usuários e os 64 valores 

de conversão correspondentes.
• Uso desse mapeamento em campanhas do SKAdNetwork e atualização dos valores de 

conversão de acordo com os aprendizados do algoritmo.
• Os postbacks do SKAdNetwork para a campanha oferecem uma distribuição de valores  

de conversão que funciona como um indicador do que poderá ser o LTV da campanha.
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A configuração ideal de contas no iOS

* Observação: os impactos e soluções estão sujeitos às diretrizes e implementação da Apple. 
Logo, a recomendação completa ainda está para ser definida e não se encontra neste guia. 
Entre em contato com seu representante para receber informações atualizadas.

P
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D

U
TO

Conta de anunciante

IM
PA

C
TO

Os profissionais de marketing devem criar campanhas de iOS 14.5+ dedicadas ao usar os 
objetivos de instalação de apps e/ou vendas por catálogos para prospectar o aplicativo:
• Não é necessário criar uma conta de anúncios separada e dedicada para campanhas 

de aplicativos do iOS 14.5+.
• Não há um limite para o número de contas de anúncios que podem ser usadas para 

campanhas dedicadas aos aplicativos do iOS 14.5+.

R
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• Use sua conta atual do TikTok Ads Manager: Os aprendizados a partir de sua conta 
ajudarão no desempenho de campanhas no iOS 14.5+.

• Use a mesma conta para suas campanhas do iOS e Android: os aprendizados das 
campanhas do Android ajudarão no desempenho de campanhas do iOS 14.5+.

• Agilize o gerenciamento de contas: é altamente recomendado usar uma única 
(ou no máximo de duas a três) conta de anúncios para suas 11 campanhas do iOS 14.5+.

• Compartilhe o limite do número de campanhas por aplicativo com suas agências ou 
revendedores. Determine quantas campanhas você quer alocar para uso da agência 
ou para manter no gerenciamento interno.

Boas práticas  
e orientações no TikTok
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Práticas recomendadas de acordo com 
objetivos de campanhas
• Agrupe países e consolide grupos parecidos e com os mesmos interesses onde você tem 

lances ou desempenhos similares quando mensurados pela receita média por usuário 
(ARPU, na sigla em inglês).

• Teste e otimize os criativos usando o relatório no nível de anúncio do SKAN 
e aproveitando a otimização de criação automatizada do TikTok (da sigla em inglês, ACO) 
para criar a melhor combinação.

• Exclua ou pause as campanhas de baixo desempenho para liberar espaços de campanhas 
do iOS 14.5+.
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Melhor abordagem para grupos de anúncios

PRODUTO IMPACTO RECOMENDAÇÃO

Múltiplos grupos de anúncios 
de campanhas dedicadas

• O TikTok Ads Manager oferece duas 
configurações para grupos de anúncios 
por campanha dedicada

• Modelo de relatório no nível do grupo 
de anúncios para ambos instalações 
e eventos in-app do SKAN em 
campanhas com múltiplos grupos 
de anúncios

Adote a estratégia 
de lance com custo 
mais baixo ao criar 
campanhas com 
múltiplos grupos 
de anúncios

Otimização de anúncios de 
instalação de apps para cliques 
ou instalações

Prospecção de aplicativos, 
otimização para cliques ou 
instalações (anúncios de 
pesquisa dinâmicos)

• O tráfego do iOS 14.5+ não pode 
ser alcançado com campanhas de 
instalações de aplicativos já existentes 
no iOS que estão otimizadas para 
cliques ou instalações.

• O deep link diferido não estará 
disponível para campanhas dedicadas 
do iOS 14.5+.

• O novo botão de alternar no Ads 
Manager vai indicar sua intenção de 
criar uma campanha de instalação de 
aplicativo para tráfego do iOS 14.5+.

• Espere flutuações no desempenho 
e nos custos.

Crie campanhas 
dedicadas do iOS 14.5+ 
para alcançar 
o tráfego do iOS 14.5+. 
As campanhas do 
iOS 14.5+ terão um novo 
limite de 11 campanhas, 
com dois grupos de 
anúncios
por aplicativo (ou 
seja, a limitação de 
11 campanhas se 
estende para aplicativos 
com várias contas).

Otimização de anúncios 
de instalação de apps para 
eventos do app

• O tráfego do iOS 14.5+ não pode 
ser alcançado em campanhas de 
aplicativos novas e já existentes.

• A otimização para eventos do 
aplicativo (da sigla em inglês AEO) 
agora tem suporte para campanhas 
dedicadas do iOS 14 com otimização 
para eventos como compra, cadastro, 
adicionar ao carrinho, assinatura, 
e alcançar nível.
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Soluções para otimização de eventos no aplicativo 

PRODUTO DISPONIBILIDADE DE 
ESTRATÉGIAS DE LANCES

EVENTOS 
COMPATÍVEIS DISPONIBILIDADE

Otimização 
para 
eventos do 
aplicativo 
em 
campanhas  
dedicadas  

Instalação 
com  
evento 
in-app

Limite de custo • Compra
• Cadastro
• Adicionar ao carrinho
• Assinatura
• Alcançar nível

O recurso de 
otimização 
para eventos 
do aplicativo 
estará disponível 
automaticamente 
uma vez que o limite 
seja alcançado:
• Ao menos um 

postback de 
evento não 
atribuído ou 
atribuído nos 
últimos sete dias 
no nível do ID do 
aplicativo

Evento 
in-app

Custo mais baixo • Compra
• Cadastro
• Adicionar ao carrinho
• Assinatura
• Alcançar nível
• Visualizar conteúdo
• Fazer checkout
• Iniciar teste
• Buscar
• Fazer login
• Pedido de empréstimo
• Entrar em um grupo
• Completar tutorial
• Adicionar detalhes 

de pagamento

• Acostume-se à funcionalidade de otimização para eventos do aplicativo e ao limite de campanhas 
dedicadas antes de ativá-las.

• Aloque as 11 campanhas dedicadas entre instalação de aplicativo mobile (da sigla em inglês MAI) 
e otimização para eventos do aplicativo com cuidado, assim você evita uma quota insuficiente de 
campanhas quando a otimização para eventos do aplicativo for necessária.

• Devido ao impacto do ATT, o atraso nos dados de postback para campanhas dedicadas pode ser 
significativo. Tenha paciência depois de lançar suas campanhas, mas entre em contato com seu 
representante caso não tenha recebido nenhuma conversão de eventos após três dias do lançamento.

• Garanta que suas campanhas estejam gerando mais de 90 instalações por dia para cumprir com 
o limite de privacidade e receber postbacks de eventos in-app para todas as instalações. Use 
a métrica de privacidade do SKAN retida em suas campanhas de otimização para eventos do 
aplicativo e monitore a porcentagem de instalações registradas com valor de conversão nulo.

• Para otimizar a configuração de lances, use os dados de MAI para campanhas dedicadas como 
referência ao começar a AEO em campanhas dedicadas.

RECOMENDAÇÕES DO TIKTOK
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Página de perfil do app

PRODUTO SOBRE BENEFÍCIOS

Página de perfil do app para 
instalações

A Página de perfil do app 
é uma instant page (de 
carregamento rápido) nativa 
que junta as informações sobre 
o aplicativo, como o nome, 
ícone, classificação, imagens 
promocionais e descrição de 
plataformas de app analytics 
de terceiros automaticamente. 
Ela também permite que você 
edite alguns componentes em 
específico para incluir mais 
contexto às informações do 
aplicativo na página. A página 
é feita para oferecer aos usuários 
uma experiência enriquecedora 
com informações relevantes 
sobre o aplicativo e ajuda você 
a gerar mais conversões em 
campanhas de aplicativos do 
iOS 14.5+.

A Página de perfil do app 
é relevante para otimização de 
instalações e está disponível 
para a estratégia de lance com 
custo mais baixo e a de limite 
de custo. A página pode ajudar 
você a melhorar o desempenho 
da sua entrega nas campanhas 
dedicadas do iOS 14.5+, já que 
faz proveito do SEO onsite.
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O limite de privacidade do SKAN

RECOMENDAÇÕES DO TIKTOK

• Otimização de campanhas para instalações: o limite impacta o relatório de eventos in-app, uma 
vez que os aplicativos não poderão rastrear eventos in-app de todos os usuários adquiridos na 
campanha. Não há impacto no desempenho da otimização de instalações e mensuração de 
instalações do SKAN.

• Otimização de campanhas para eventos in-app: o limite impacta tanto a otimização quanto 
o relatório de eventos in-app, já que nosso sistema recebe dados limitados para a otimização 
do desempenho de uma campanha de AEO. O impacto é maior em aplicativos que estão mais 
distantes da meta preferencial de 90 instalações por dia.

Estabeleça uma meta diária de mais de 90 instalações diárias por campanha do 
iOS 14.5+. Para ver se sua campanha não está cumprindo o limite de privacidade, 
use a nova métrica de conversão nula, "Instalações do app (privacidade do SKAN 
retida)". Ela mostra se sua campanha está recebendo postbacks de evento limitados 
devido ao desempenho da campanha ou ao limite de privacidade.

Ainda que a VTA (atribuição via impressão) do SKAN esteja habilitada por padrão, 
é recomendado usar essas conversões em sua metodologia de mensuração, já que 
os usuários costumam assistir a um anúncio e então converter sem clicar nele.
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Todas essas mudanças trazidas pelas atualizações na privacidade da Apple e pela 
implementação do iOS 14.5+ têm sido a causa da revolução do mercado de marketing mobile, 
mas não foram tão terríveis para a aquisição de usuários ou para a atribuição, como muitos 
haviam previsto. Como líderes no mercado, entendemos que o iOS e a Apple, junto com todos 
os nossos clientes e parceiros, estão em constante mudança e evolução, e que a indústria vai 
continuar a evoluir cada vez mais em direção à privacidade do usuário. Nós abraçamos essas 
medidas e estamos trabalhando para ficarmos à frente das evoluções e garantir que estejamos 
sempre oferecendo os melhores produtos, as melhores soluções e orientações para todos que 
trabalham conosco. 

Na WWDC de junho, a Apple anunciou uma série de atualizações devido à implementação do 
SKAdNetwork 4.0, que tem o intuito de melhorar o desempenho de anúncios em aplicativos 
e na web ao mesmo tempo em que mantêm a privacidade do usuário. Com mudanças nas 
janelas de postbacks, identificadores de fontes hierárquicas e valores de conversão, estamos 
dispostos a explorar as oportunidades que essas atualizações trarão e em continuar a oferecer 
soluções inovadoras para a mensuração.

Desde o anúncio do iOS 14 até agora, nossa abordagem sempre foi de garantir que as 
necessidades de nossos clientes sejam atendidas e permitir que os profissionais de marketing 
tomem decisões baseadas em dados com confiança. A definição de mensuração pode mudar, 
mas o valor que entregamos também. Com isso, apoiamos totalmente a Apple na defesa dos 
princípios da privacidade do usuário e de transparência. Essa filosofia tem como foco dar início 
à nova era do marketing mobile voltado à privacidade e criar soluções líderes no mercado que 
beneficiam todos os aspectos do ecossistema de aplicativos, que continua crescendo. 

Os dados são a prova disso. As taxas de opt-in, em geral, estão aumentando consistentemente 
e os profissionais de marketing conseguiram aproveitar ao máximo os dados do SKAdNetwork 
criando estratégias bem-informadas que geram resultados sólidos. Conforme o mercado 
continua amadurecendo, não só veremos mais consolidação, mas também o interesse por uma 
estrutura tecnológica mais integrada que permita um crescimento mobile mais automatizado 
e eficiente. A Adjust oferece soluções aos nossos clientes que encorajam o uso inteligente dos 
dados disponíveis, trabalhando com a Apple e colocando a privacidade do usuário em primeiro 
lugar, sempre. 

iOS 16 e além:  
a visão  da Adjust



A Adjust é a plataforma de analytics mobile utilizada por profissionais de marketing do 

mundo inteiro, com soluções para atribuição, otimização de campanhas e proteção de 

dados. A Adjust abastece milhares de aplicativos com inteligência e automação internas, 

além de oferecer suporte global e eficiente ao cliente.

A Adjust é uma subsidiária da AppLovin (Nasdaq: APP), uma plataforma líder de software 

de marketing que fornece aos desenvolvedores um conjunto eficiente e integrado de 

soluções para resolver suas funções de importância estratégica como aquisição de 

usuários, monetização e mensuração.

Saiba mais sobre a Adjust em: 

www.adjust.com/pt

TikTok for Business tem como objetivo criar um lugar onde marcas e profissionais de 

marketing podem virar contadores de histórias criativos e se envolver de forma significativa 

com a comunidade TikTok. Nosso crescente conjunto de soluções de publicidade oferece 

opções em todos os pontos de contato de marketing, permitindo que anunciantes de 

qualquer tamanho liberem oportunidades do mundo real e impulsionem resultados nos 

negócios.

www.tiktok.com/business
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