
O que é CPA no marketing?
No marketing de afiliados, muito se fala a respeito do CPA. É uma sigla utilizada
para abreviar as palavras “Custo por Aquisição”, ou seja, das três siglas que já
aprendemos até aqui, essa é a mais cara, de se manter, mas você só irá pagar por
esse custo ao final da sua campanha.

E por realizar esse pagamento apenas ao final, significa que será somente quando
atingir seu objetivo, seja a o download de algum material gratuito, ou mesmo a
realização da venda do seu produto.

O CPA é considerado o formato de precificação mais complexo, podendo chegar a
custar 50% do valor do seu produto, e demanda mais investimento.

Em outras palavras, o que é a CPA?
E para quem ainda está confuso sobre essa sigla e sua forma de utilização, aqui vai
mais uma explicação: o CPA é uma forma de afiliação, em que você, afiliado só
lucra quando a acção é realizada pelos clientes, seja visitando um site, baixando um
conteúdo ou fazendo uma compra.

E apesar de ser o modelo mais caro entre as três siglas já faladas, é o que tem o
menor risco de perda, já que você só vai pagar pelas transações que já
aconteceram da forma desejada.

Esse formato é o mais indicado para quem já está com muitas vendas no marketing
de afiliados e já tem lucros mais altos, podendo assim criar anúncios mais caros. E
com certeza, a maior parte dos que mantêm o marketing digital em crescimento é o
CPA.

Como calcular o CPA

Você deve estar se perguntando: mas como calcular e chegar ao valor exato desse
custo? Com essa fórmula é mais fácil de entender exatamente o que significa.



Em um exemplo simples, se você é vendedor e afiliado de algum produto no
hotmart, já fez seus anúncios, e gastou R$2000,00 com eles, conseguiu obter
R$1000,00 em vendas.

Com essa fórmula é fácil resolver:

CPA = 2000/1000

CPA = 2

É sempre bom lembrar que seus anúncios podem ser precificados de várias formas,
e isso vai depender dos seus objetivos e o quanto quer investir.

Como usar o CPA
Para quem se interessou nesse modelo de negociação, saiba que ele é possível ser
usado no Google Ads. Mas vale lembrar que a plataforma do Google possui
algumas exigências para uso do CPA de acordo com seu histórico de vendas, além
de um número mínimo de alcance.

E caso você esteja disposto a utilizar o CPA, é importante destacar que o Google
Ads faz com que você deixe seus anúncios no automático, perdendo assim as
chances de você controlar algumas das opções.

E como resultado a cobrança só virá quando a conversão que você determinou no
início da campanha for atingida como um todo. Por isso, o mais indicado no CPA é o
uso por empresas que já tem grandes margens de produto e muitos clientes, pois o
valor é um grande investimento.

Conclusão
Independente do formato que você escolher para trabalhar, seja CPC, CPM ou CPA,
tudo é muito mais garantido quando se faz testes, para ver qual o mais indicado de
acordo com seu produto, investimento, enfim, sua realidade.

Todos os testes, seja de público alvo, quanto você tem para investir, são essenciais
para que você tenha ainda mais sucesso nas vendas, por isso não se baseie em
seus concorrentes, pois cada afiliado é único.



O marketing de afiliados é amplo e te dá diversas opções de vendas, e ainda
garante os dados dos seus resultados, aproveite eles para analisar tudo e
comprovar o que é o melhor para você.

Se você gostou desse post, compartilhe com seus amigos, se quer tirar alguma
dúvida ou sugestão a respeito das siglas do marketing, deixe nos comentários, e até
o próximo!


