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Com o surgimento da App Store em julho de 2008 se deu início à uma economia 
moderna de aplicativos. Naquela época foi estabelecido que cada app teria que 
executar seu próprio silo no dispositivo, tendo assim grandes implicações para 
a monetização — e para o desenvolvimento da recém-nascida indústria mobile.

Para mensurar o sucesso das campanhas de instalação, os profissionais de marketing 
precisavam mensurar uma ação (visualizar um anúncio) que acontecia em um aplicativo 
e compará-la com outra ação — a instalação de um aplicativo diferente. A segurança 
e a repetibilidade fornecidas por esses dados deram aos profissionais de marketing 
a capacidade de tomar decisões de marketing eficientes. Contudo, sustentar esse 
ecossistema de dados inteiro foi a solução criada para essa questão do silo. A primeira 
solução foi o Unique Device Identifier (UDID) - Identificador Único do Dispositivo -, 
amplamente usado até 2012 quando o IDFA se tornou mais comum.

A Apple permitiu que cada dispositivo tivesse um identificador único e reconfigurável, 
que podia ser acessado por todos os aplicativos no telefone. Nas configurações,  
os usuários podiam optar por limitar a mensuração de anúncios, mas a maioria não 
fazia isso. Usando esse ID, os profissionais de marketing podiam mensurar cliques  
e compará-los a instalações porque o ID estava presente em ambas as ações — e os 
parceiros de mensuração mobile podiam atribuí-las. 

Conforme o ecossistema mobile se desenvolveu, o entendimento da indústria 
sobre os usuários também. Muitos usuários (e legisladores) estavam devidamente 
preocupados sobre como seus dados seriam acessados e tratados. Na frente legislativa, 
regulamentos como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia 
(GDPR, na sigla em inglês) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA, 
na sigla em inglês) estabeleceram novas regras sobre como os dados devem ser 
respeitados e processados. A indústria de aplicativos evoluiu para continuar crescendo 
em meio a essas mudanças.

Passando para o Worldwide Developers Conference 2020; a Apple anunciou que na 
atualização do iOS 14, o acesso do aplicativo ao IDFA dependeria da obtenção do 
consentimento do usuário por meio de um pop-up. Isso significa que para muitos 
aplicativos e profissionais de marketing de aplicativos, a atribuição - com a qual eles 
contavam e usavam como base para investimentos seguros e lucrativos - não seria 
mais garantida. 

Então como os negócios continuarão crescendo no mundo pós-iOS 14? Nas próximas 
páginas, nós vamos tentar explicar mais esse tópico e mostrar nossa abordagem com 
algumas respostas.

A história da privacidade dos dados

Introdução
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Qual é a filosofia da Adjust — e qual é nossa  
abordagem para uma solução?

Desde a anúncio sobre as mudanças de privacidade da Apple no iOS 14 em 
julho de 2020, a Adjust tem trabalhado para minimizar os transtornos aos 
clientes e desenvolvido soluções para que você possa continuar tomando 
decisões baseadas em dados no mundo pós-IDFA. Todos esses passos 
foram informados pela mentalidade da Adjust de colocar a privacidade em 
primeiro lugar e com o objetivo de promover o sucesso dos nossos clientes. 

Com essa filosofia, nós desenvolvemos uma abordagem multiforme para 
que você possa continuar a usar seus dados com segurança. Isso inclui:

• Suporte total ao protocolo AppTrackingTransparency (ATT).
• Nossos modelos internos de privacidade para a atribuição, que 

incluem nossa solução Mensuração de Privacidade Estendida  
e Atribuição Probabilística, foram criados para fechar as lacunas 
entre abordagens determinísticas e a SKAdNetwork.

• Nossa abrangente solução SKAdNetwork.

Uma parte importante dessa solução é que nossa solução SKAdNetwork 
é gratuita. Somos uma empresa focada em produtos e acreditamos que 
testar, pesquisar e inovar são as chaves para o sucesso. Como a indústria 
ainda está só começando a usar a SKAdNetwork, queremos garantir que 
nossos clientes tenham tempo para testar suas campanhas e descobrir a 
melhor estratégia possível para a SKAdNetwork — sem se preocuparem 
com os custos.
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O AppTrackingTransparency da Apple é o framework que possibilita o direcionamento e a 
mensuração de anúncios quando o consentimento é obtido. Garantir altas taxas de opt-in 
do usuário no framework ATT da Apple é a melhor maneira de minimizar transtornos no 
iOS 14 — permitindo que os profissionais de marketing continuem recebendo atribuição 
determinística e prossigam com a segmentação e o redirecionamento. 

Além disso, garantir altas taxas de opt-in do usuário oferece uma vantagem competitiva 
aos aplicativos, tanto do lado do fornecimento quanto da demanda. Nós oferecemos suporte 
total aos novos recursos do iOS 14, porém recomendamos que nossos clientes se concentrem 
em maximizar o opt-in sempre que possível: até mesmo uma porcentagem baixa nas taxas 
de opt-in pode ser crucial para o sucesso.

É por isso que nós realizamos pesquisas aprofundadas e trabalhamos juntos aos clientes 
de diversos setores com o intuito de desenvolver melhores práticas para os fluxos de 
consentimento do usuário. Você pode encontrar muitos desses aprendizados no nosso 
guia para a publicidade mobile no iOS 14 ou nosso artigo no blog sobre o design do opt-in. 
Porém, os anunciantes ainda enfrentarão alguns desafios no ATT.

"O impacto [do iOS14] será sentido com mais peso por certas categorias, em 
especial por aquelas que dependem muito da publicidade para obter instalações 
do aplicativo e engajar possíveis consumidores digitalmente; por exemplo, 
varejo, games, viagem, automotivo, CPG etc. Marcas que oferecem conteúdos 
e serviços gratuitos, suportados por anúncios, incluindo as com modelos de 
assinatura gratuitos e pagos, também sentirão um grande impacto." 

"Nós vamos precisar descobrir novas maneiras de obter o opt-in do usuário e 
assegurar que eles estão explicando ao usuário o valor de todos os dados que 
estão sendo solicitados. Muitos usuários se acostumaram com o fato de que 
seu aplicativo favorito é gratuito, por isso, as marcas devem educar os usuários 
sobre como a coleta de dados não apenas fornece anúncios mais relevantes, 
mas também é parte importante para manter a experiência gratuita."

As soluções da Adjust 
para o iOS 14

Converter: Suporte total ao AppTrackingTransparency (ATT)

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/


6Como a Adjust promove o crescimento no iOS 14

Deep linking

O deep linking será fortemente afetado pelo iOS 14. A principal vantagem do deep linking é fornecer 
uma UX melhor ao usuário, e o iOS 14 afeta. Quando os anunciantes executam campanhas, 
geralmente eles não sabem se o usuário já tem o aplicativo instalado ou não, por isso o deep linking 
é necessário. Se o aplicativo não estiver instalado, o deep linking deferred — quando o deep link  
é acionado depois da instalação do aplicativo — é uma possibilidade, mas exige que o usuário 
consinta quando o aplicativo é aberto pela primeira vez. 

O deep linking deferred só funciona depois que o usuário foi atribuído, uma vez que é nesse 
momento que o aplicativo recém-instalado sabe que o usuário será levado ao lugar correto por 
meio do deep linking. Como o consentimento é exigido para a correspondência baseada em IDFA, 
o deep linking deferred funciona muito melhor via atribuição determinística (correspondência 
baseada em um identificador comum, como o IDFA) — porque você pode ter certeza de que o 
usuário será enviado à tela in-app correta por meio do deep linking. Isso porque a atribuição 
determinística fornece uma correspondência totalmente precisa.

Principais desafios do ATT

Atribuição determinística: Se o usuário consentir o compartilhamento de IDFA tanto na fonte 
de mídia onde seu anúncio é exibido e dentro do seu aplicativo após o download, o IDFA 
estará presente em ambos os lados e nós podemos fazer uma correspondência determinística 
desde que você passe o clique (ou a visualização) pelos links de monitoramento da Adjust.

Atribuição imprecisa ou probabilística: Nós podemos usar algumas informações básicas do 
dispositivo para criar uma boa estimativa sobre qual anúncio trouxe qual instalação. Apesar 
de menos preciso, esse nível de dados fornece informações suficientes para analisar criativos 
e criar modelos eficientes de acordo com seus gastos com publicidade. Como esse método 
não é determinístico nem persistente, acreditamos ser aceitável nos termos da política de 
privacidade, e você tem a opção de ativá-lo.
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Programa de rewards para usuário

Assim como o deep linking, rewards para usuário podem funcionar quando aplicativo reconhece 
a fonte de instalação. Como descrito acima, o aplicativo precisa ser capaz de vincular aquela 
instalação a um clique ou visualização específica, que contém um código de rewards ao usuário. 
Sem consentimento, é mais difícil fazer essa correspondência porque o aplicativo não sabe 
automaticamente qual código de rewards ele deve aplicar. Com a Atribuição Probabilística, 
é possível fazer a correspondência, mas ela não será 100% precisa.

Sem consentimento, os aplicativos que desejam executar programas de reward provavelmente 
precisarão pedir para o usuário inserir manualmente o código no aplicativo a fim de garantir que 
ele realmente obtenha o reward.

Atribuição

De acordo com nossa compreensão atual das diretrizes da Apple, a Adjust precisa do consentimento 
ao ATT para poder fazer a atribuição. Sem o consentimento, a precisão dos dados correspondentes 
será menor.

Marcas que continuarem usando o fingerprinting correm o risco de ter seus aplicativos excluídos 
da App Store, por isso a Adjust está oferecendo a Atribuição Probabilística. A Atribuição 
Probabilística opera a partir de dados agregados em vez de fingerprinting, mas está em 
conformidade com as políticas da Apple, mantendo assim nossos clientes protegidos.

Consentimento do lado da publicidade — Facebook / Google / SANs

Até o momento desta redação, todas as SANs — exceto o Google — pedirão 
consentimento nos seus aplicativos. No momento, o Google está dando a entender que 
não planeja pedir consentimento nos seus aplicativos — YouTube e o aplicativo de busca 
"Google". O inventário de exibição deles provavelmente pedirá consentimento, pois ele é 
executado em aplicativos de terceiros, os quais devem fazer o pedido de consentimento.

Todo o inventário consentido pode ser reivindicado por meio do API de atribuição, 
como ocorre atualmente, para melhores performance e otimização de campanhas.
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Nossos Modelos de Privacidade para a Atribuição são a principal solução técnica da 
Adjust para as mudanças no iOS 14. O principal critério por trás do desenvolvimento 
desses modelos de conversão foi o de simplificar ao máximo a transição para nossos 
clientes. É por isso que seus dados do modelo de conversão no Painel da Adjust 
continuarão bem parecidos com o que você está acostumado. 

A Mensuração de Privacidade Estendida é nosso modelo que impede que dados de 
usuários que não consentiram sejam compartilhados com terceiros. Isso garante a 
manutenção dos patamares de privacidade mais altos para todas as mensurações e 
análises realizadas. Com esse modelo de privacidade para a atribuição, como a parte 
responsável, você pode ver as atribuições agregadas por canal no seu painel da Adjust  
e receber raw data callbacks para seus usuários.

Todos os KPIs de performance e dados de atribuição agregados continuarão disponíveis no seu 
painel da Adjust e por meio do nosso serviço de KPI. Recursos de Coortes, Resultados, Gastos 
com Anúncios, Ferramentas de Prevenção de Fraudes e Adjust Automate estarão funcionando 
normalmente — assegurando que seus dados agregados permaneçam acionáveis.

Computar: Modelo de Privacidade para a Atribuição
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Todo modelo usado para previsões ou projeções — em qualquer setor — só é tão poderoso e 
preciso quanto os dados que o alimentam. Se você só alimentar seu modelo com poucos pontos 
de dados agregados e anonimizados, seu modelo será inerentemente menos preciso do que se 
você o alimentar com dados definidos no nível do usuário.

É por isso que ressaltamos a importância de uma estratégia de opt-in forte. Seus dados 
determinísticos não só fornecem aqueles insights conhecidos no nível do usuário, esses 
pontos de dados também serão usados nos nossos modelos de solução para gerar cálculos 
sobre a performance dos usuários que não consentiram.

Há quatro áreas de pesquisas nas quais nos concentramos para tornar esse modelo o mais 
potente possível:
 

• Importância Relativa do Canal (RCI, na sigla em inglês) - Em geral, quanto mais 
você gasta em anúncios, mais instalações você obtém. Mas quais canais geram o maior 
crescimento? A RCI analisa as variações dentro dos seus dados para mapear indiretamente 
o impacto de cada canal de marketing em uma métrica final (como instalações). Essa 
abordagem funciona mesmo quando não há dados atribuídos.

• Extrapolação - A partir de uma taxa de consentimento do usuário de 10%, é possível 
comparar dados em redes diferentes onde a parcela de atribuição é parecida e deduzir 
o número de instalações.

• Mensuração preditiva - Aproveitando o poder dos algoritmos de machine learning, 
nós podemos corresponder um fluxo de cliques em diferentes redes a uma instalação 
particular usando atributos do dispositivo.

• Classificação comportamental - Empregando algoritmos de machine learning para 
analisar padrões em eventos do usuário em diferentes redes, nós podemos usá-los 
para classificar instalações não atribuídas.

Como funciona?
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O suporte à SKAdNetwork é o terceiro pilar da nossa solução para o iOS 
14 — incluindo suporte total aos recursos para a SKAdNetwork por meio da 
nossa nova ferramenta de visualização Data Canvas e do nosso produto já 
disponível Adjust Automate.

A Apple lançou a SKAdNetwork em 2018, introduzindo uma abordagem 
diferente para a mensuração de campanhas onde não há dados disponíveis 
no nível do usuário. Com o iOS 14, o framework SKAdNetwork tem sido 
desenvolvido e expandido, e a Apple tem tentado amenizar o impacto da 
redução do acesso ao IDFA para os desenvolvedores.

A 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. Esse "valor de conversão" pode ser atribuído a 
qualquer valor que pode ser expresso em binário. Toda vez que um valor de 
conversão é atualizado para um código de 6 bits novo definido no aplicativo, 
isso estende a janela do timer para mais 24 horas. 

Quando essa janela do valor de conversão expira, um segundo timer de 24 
horas inicia a contagem progressiva para a atribuição. Dentro dessa janela 
de 24 horas, a SKAdNetwork retorna dados de atribuição aleatoriamente. 
A ideia por trás desse timer aleatório é ofuscar o horário da instalação para 
que os gatilhos do evento não possam ser vinculados a usuários individuais. 
O sistema SKAdNetwork compartilha esses dados de forma agregada, sem 
dados granulares acessíveis no nível do usuário.

Coletar: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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Atualmente, a Adjust tem o maior número de integrações com a SKAdNetwork da 
indústria, de modo que você pode executar suas campanhas sem interrupções, 
não importa quem sejam seus parceiros. Veja uma lista atualizada aqui.

Iniciar novo 
timer 24h

Baixe novo aplicativo

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Evento acionado dentro do período do timer

Nenhum evento acionado antes da expiração do timer

updateConversionValue(...:)

Iniciar timer 24h

valor de conversão atualizado

Carga da SKAdNetwork

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Ad Network

SKAdNetwork (cont.)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Valores de conversão

A Adjust dará suporte para duas abordagens principais aos valores de conversão: nossa 
solução padrão baseada em eventos e nossa solução avançada baseada em valores.

Solução padrão de valores de conversão/solução baseada 
em eventos

Nosso sistema padrão de valores de conversão permite mapear seis eventos para valores 
de conversão. Cada bit de valor de conversão é mapeado a um evento. Se o bit relevante 
é definido como 1, o evento ocorreu; se é definido como 0, ele não ocorreu.

No exemplo abaixo, o usuário se inscreve, faz uma pequena compra in-app e completa 
o tutorial. O bit corresponde a cada atualização de evento após cada uma dessas ações, 
retornando o valor de conversão que monitora todos os eventos.

"Os profissionais de marketing enfrentarão o desafio de selecionar a 
menor quantidade possível de informações pós-instalação necessária 
para calcular o LTV em menos de 24/48 horas, idealmente. O sinal de 
otimização terá menos pontos de dados e um atraso — forçando que 
as estratégias de otimização mudem drasticamente, dependendo de 
uma abordagem mais contextual". 
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Solução avançada de valores de conversão/solução baseada em valores

Ter apenas 6 bits para vincular 6 eventos é adequado em muitos casos de uso, mas não atende 
todas as necessidades comerciais dos nossos clientes. Por exemplo, para clientes na categoria de 
games midcore/hardcore, é vital mensurar compras in-app por intervalos de contagem. Clientes 
nessa categoria querem entender quantos usuários gastam US$ 10-15 ou quantos realizaram 
1-5 compras no aplicativo. Já os clientes de games hipercausais querem entender como mensurar 
quantos usuários fizeram 20-30 impressões de anúncios ou geraram US$ 1-2 em receita publicitária.

Para possibilitar isso, nós oferecemos aos nossos clientes uma maneira mais flexível de definir 
valores de conversão: uma esquema avançado que também suporta intervalos de valores 
e de contagem. Com esse método, os anunciantes obtêm mais granularidade para analisar 
o comportamento do usuário. Eles podem contar quantas sessões, eventos, receita de IAP ou 
receita publicitária (ou qualquer combinação) e vincular esses buckets a um valor de conversão.

Com esse esquema, os clientes têm flexibilidade total para atribuir os valores como quiserem:

• Mapeamento de evento único: Possibilita que os clientes mapeiem, por exemplo, 
um evento "adicionar ao carrinho" ao valor de conversão 6; quando esse valor 
é retornado, eles sabem que o usuário adicionou um item ao carrinho. 

• Mapeamento de múltiplos eventos: Os clientes podem mapear combinações de 
eventos a valores diferentes, você pode mapear o "completar nível um" e "comprar 
um IAP" ao valor de conversão 20.

• Mapeamento de intervalos de evento único: Dá a opção de mapear uma série de 
eventos a valores diferentes. Por exemplo, você pode mapear gastos de US$ 10-15 
em compras in-app para o valor de conversão 15; ou mapear um usuário fazendo 
1-5 IAP ao valor de conversão 25; ou mapear um usuário com 20-30 impressões 
de anúncios ao valor de conversão 3.

• Mapeamento de intervalos de eventos múltiplos: Também é possível mapear 
combinações de intervalos; por exemplo, você pode mapear "adicionar ao 
carrinho" e "gastos de US$ 101-200 em IAP" ao valor de conversão 63; ou mapear 
"completando nível 1" e "gastos de US$ 21-50 em IAP" ao valor de conversão 29.
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O valor de conversão é acionado quando são atendidas todas as condições para um valor 
específico. Se vários valores de conversão corresponderem ao estado do dispositivo, prevalece 
o valor mais alto do esquema.

Ao desenvolver um esquema para designar valores a diferentes buckets ou ações, lembre-se 
de que os valores de conversão da SKAdNetwork só podem ser atualizados quando o aplicativo 
está em primeiro plano. Por isso, certifique-se de as combinações de ações aconteçam quando 
o usuário estiver ativo em uma sessão — não conte com coisas que talvez não sejam acionadas 
se o usuário sair do aplicativo enquanto apenas parcialmente completas.

Similarmente, ao montar jornadas do usuário, lembre-se de que os valores de conversão só 
podem ser revisados de forma crescente, então não coloque o evento "adicionar ao carrinho" 
no número 55 se o evento "finalizar compra" estiver no número 22.
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Melhores práticas para o iOS 14 
de acordo com a estratégia  
de monetização

Monetização de anúncios

Centenas de milhares de app publishers monetizam por meio da publicidade, fazendo parcerias 
com redes que exibem anúncios em seus aplicativos. Sempre que um anúncio é visualizado,  
os app publishers recebem uma parcela da receita publicitária.

Há dois tipos de anúncios:
• Contextual
• Direcionado

Anúncios contextuais são anúncios não direcionados, ou seja, eles não têm como alvo usuários 
específicos. Geralmente esses anúncios são mais baratos do que os direcionados, visto que são 
menos específicos — e menos prováveis de converter.

Os anúncios direcionados são servidos para usuários específicos que são visados por meio do IDFA. 
Como são mais caros do que os anúncios contextuais e convertem com mais eficácia, eles são 
favorecidos no ecossistema.

Com o iOS 14, os usuários que não fizerem o opt-in não verão anúncios direcionados, o que 
significa que a receita do publisher por anúncio cairá. É por isso que alguns publishers devem 
alertar os usuários de que fazer o opt-out resultará em mais anúncios — já que os publishers 
precisarão compensar a perda na receita com um aumento no volume de anúncios de menor 
qualidade.

"Desenvolvedores que dependem da publicidade para receita terão 
de mudar rapidamente sua estratégia para prompts para obter altas 
taxas de opt-in, visto que o CPM e a receita vão estar em jogo desde 
o primeiro dia após o ATT."
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Para a configuração da SKAdNetwork, a condição "adrevenue" (receita 
publicitária) possibilita que os desenvolvedores monitorem os contadores 
de impressões de anúncios e receita publicitária.

No exemplo abaixo, o valor de conversão "1" será retornado se o usuário 
gerar entre US$ 0,20 a 1,00 (ou moeda local do relatório do aplicativo) 
em receita.

Podem ser configurados até 63 buckets de receita publicitária ou de 
impressão de anúncios. É recomendada uma janela de conversão de 
24 horas. Integrações de receita publicitária no dispositivo (como MAX, 
Mopub, entre outros) são substancialmente mais confiáveis para o 
gerenciamento do valor de conversão em comparação com as soluções 
S2S posteriores.

SKAdNetwork para monetização de anúncios

"adrevenue": {

  "revenue _ min": 0,20,

  "revenue _ max": 1,00

}
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Compras in-app

No que diz respeito à receita em si, o iOS 14 não deve afetar os gastos dos usuários no aplicativo. 
O custo das compras in-app não mudará; os usuários ainda poderão pagar por bens no aplicativo, 
como moedas de ouro ou vidas extras. Contudo, para os app publishers, a falta de atribuição 
determinística para usuários com opt-out pode dificultar a compreensão exata de quanta receita 
é gerada por cada campanha. 

Dependendo do nível de precisão necessário, é possível monitorar o comportamento  
em compras in-app com a SKAdNetwork nas nossas soluções padrão e avançada. 

Para monitorar até seis eventos IAP, a solução padrão pode ser simplesmente vinculada  
a cada evento, de onde você pode monitorar as conversões.

Para insights mais aprofundados, você pode usar a condição "purchases" (compras) na 
nossa solução avançada. A condição "purchases" permite monitorar o total de eventos 
de compras e o total de receita de compras.

No exemplo abaixo, o valor de conversão será acionado se o usuário realizar, no mínimo,  
3 compras, gastando menos de US$ 20 (ou moeda local do relatório do aplicativo).

Buckets de compra permitem mensurar a receita de IAP total (ou o número de compras) 
ou a receita cumulativa de um evento personalizado específico. Buckets de compras 
podem ser combinados com outros gatilhos como sinalizadores ou contadores de eventos 
para uma mensuração mais complexa.

SKAdNetwork para compras in-app

"purchases": {

  "count _ min": 3,

  "revenue _ max": 20,0

}

Para as categorias games, e-commerce, delivery e reservas de viagem, 
o Valor Médio do Pedido (AOV, na sigla em inglês) é um KPI bastante 
usado que mensurar a quantia gasta pelos usuários in-app. Se você 
estiver otimizando para o AOV, é recomendável usar as condições 
"purchases".
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Para aplicativos que monetizam com o modelo de assinatura, a dificuldade no iOS 14 
é conseguir postergar, de forma confiável, o timer da SKAdNetwork para mais de 24 horas. 
É possível estender o timer usando um bit para prolongar a janela de conversão — acionando 
uma atualização do valor de conversão periodicamente para obter mais 24 horas —, mas 
o usuário precisa fazer o login todos os dias para que o gatilho do valor de conversão possa 
ser acionado com o aplicativo em primeiro plano. 

Por isso, aplicativos com modelo de assinatura podem usar um "início teste" como o sinal da 
SKAdNetwork a ser otimizado, pois isso pode ocorrer de forma mais confiável na janela onde 
há visibilidade.

Nossa solução padrão SKAdNetwork permite mapear eventos de conversão aos eventos de 
assinatura que você já monitora no painel da Adjust. 

Para aplicativos de streaming de vídeos e de relacionamento, o engajamento do usuário 
é uma das métricas mais importantes — por isso, recomendamos que nossos clientes usem 
as condições "sessions" (sessões) na nossa solução avançada.

A condição "sessions" permite monitorar o número total de sessões registradas. No exemplo 
abaixo, o valor de conversão "3" será retornado se o usuário registrar entre 5 a 10 sessões.

Assinaturas

SKAdNetwork para assinaturas

• count_min (padrão: 1) – A quantidade total de 
impressões de anúncios monitorada não deve 
ser inferior à quantidade especificada;

• count_max (padrão: ilimitado) – A quantidade 
total de sessões monitorada não deve ser superior 
à quantidade especificada;

"sessions": {

  "count _ min": 5,

  "count _ max": 10

}
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Nós sabemos que os parâmetros do iOS 14 estão evoluindo constantemente. Estamos 
trabalhando bastante para permanecer bem conectados com nossos parceiros na indústria — 
e com nossos clientes —, assim continuaremos sendo uma das primeiras MMPs a ficar a par das 
mudanças. E nós temos experiência para agir com rapidez suficiente e acomodar parâmetros 
de privacidade adicionais.

Nossa abordagem, para continuar servindo aos nossos clientes no iOS 14, é empoderar os 
profissionais de marketing a tomar decisões baseadas em fatos com confiança. 

O foco dessa filosofia é continuar usando poderosos dados no nível do usuários ao mesmo 
tempo que a privacidade dos usuários finais é garantida. Com nossa solução, podemos 
continuar fornecendo a precisão necessária para que você tome decisões comerciais 
inteligentes e assegure o crescimento contínuo da sua base de usuários. 

Para saber mais sobre as soluções da Adjust para o iOS 14, entre em contato com seu 
representante na Adjust, que poderá lhe dar uma orientação personalizada, ou solicite uma demo 
para ver como as soluções da Adjust funcionam na prática. Confira também nosso centro de 
recursos do iOS14 para uma visão geral de todos os nossos guias e informações sobre o iOS 14.

Conclusão

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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SOBRE A ADJUST
A Adjust é uma plataforma global de app marketing analytics comprometida 
com os mais altos padrões de privacidade e performance. As soluções da Adjust 
incluem atribuição, mensuração, prevenção contra fraudes, cibersegurança e 
ferramentas de automação. A missão da empresa é tornar o marketing mais 
simples, inteligente e seguro para os 50 mil aplicativos que trabalham com 
a Adjust.

Quer saber como podemos ajudá-lo? Entre em contato conosco agora para 
descobrir como nós podemos ajudar no seu caso específico.

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com
https://www.adjust.com/company/contact-us/
https://www.adjust.com
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

