
Como medir o ROI e encontrar as alavancas de 
crescimento para seu negócio 
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No mundo do marketing, a mensuração de resultados é tão importante quanto às campanhas 
implementadas pelas empresas. 

 
Se você é um empreendedor ou um profissional da área, com certeza já ouviu falar sobre ROI. 
 
Mas, você faz ideia de como pode otimizar o crescimento de sua empresa sem necessitar de grande 
investimento? 
 
Medir o ROI para aperfeiçoar suas estratégias de marketing de seu e-commerce, loja física ou 
empreendimento digital pode definir o destino de seu negócio. 
 
Para quem utiliza estratégias de marketing digital, o processo de cálculo de ROI, escolha de métricas e 
mensuração de resultados se torna algo bem mais prático. 
 
Saber o que testar na prática é um ponto de partida, considerando que cada negócio tem uma 
particularidade e as métricas de análise funcionam de modo distinto. 
 
Por esse motivo, irei lhe mostrar como medir o ROI de maneira eficiente e descobrir as alavancas 
de crescimento para seu negócio: 
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O que é ROI? 
 
ROI é a sigla em inglês que significa Retorno sobre Investimento, ou seja, é uma métrica utilizada para 
saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo a cada campanha de marketing. 
 
Apesar de o foco ser marketing, nossa área principal, o ROI pode ser calculado exatamente sobre 
qualquer situação. 
 
Caso você tenha uma venda longa, pode conferir se suas estratégias de marketing e relacionamento com 
o cliente estão dando o resultado esperado. 
 
Do mesmo modo, caso sua empresa seja uma plataforma educacional, conferir o número de assinaturas 
perante o investimento de publicidade realizado. 
 
Ou então, uma análise um pouco mais complexa como a análise de branding, em que o negócio avalia a 
citação da marca nos principais veículos de informação comparada aos investimentos de marketing de 
conteúdo e campanhas pagas realizadas pela empresa. 
 
De qualquer forma, é possível verificar quais investimentos devem ser abandonados, quais priorizar 
e a forma de otimizar aqueles que deram resultado. 

 

Métricas de investimento 
 
Em marketing digital, saber quais serão os custos de sua estratégia é um passo fundamental para montar 
o orçamento da empresa e calcular o ROI. 
 
Entretanto, nem todos os negócios utilizam todas as estruturas disponíveis de marketing digital, seja pelo 
valor, retorno de utilização ou simplesmente falta de investimento em conteúdo. 
 
Ao lembrar-se dos custos na produção de marketing digital, apenas são citados os conteúdos orgânicos e 
pagos, e consequentemente, inseridos os dados do investimento. 
 
Porém, se seu empreendimento deseja registrar de forma fiel quais são todos os gastos utilizados na 
campanha, é fundamental citar componentes que nem sempre são lembrados. 
 
Exemplo de gestão, análise e produção de conteúdo completo: 

 Plataforma de hospedagem de site e blog; 

 Registro de domínios; 

 Aplicativo de gerenciamento de redes sociais; 

 Banco de imagens pagas; 

 Banco de vídeos pagos; 

 Banco de músicas premium; 

 Ferramenta de pesquisa de palavra-chave; 

 Software de edição de imagens e vídeos; 

 Canais de divulgação paga (Facebook Ads e Google Adwords); 

 Ferramenta de análise e monitoramento; 

 Equipamentos para gravação de vídeos e áudios; 

 Profissional (CLT ou terceirizado) responsável pela produção de conteúdo; 
 
Nesse caso, o exemplo busca registrar todos os custos que uma empresa com presença digital possui de 
forma detalhada. 
 
Utilizando todos esses dados, o cálculo de ROI do empreendimento será o mais fiel possível e dará 
uma noção clara se os investimentos da empresa têm dado resultado. 
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Métricas de retorno 
 
Existe a ideia de que o retorno dos investimentos de marketing digital deve sempre ser registrado como 
receita. 
 
Contudo, nem todas as estratégias de marketing visam trazer um retorno financeiro imediato para a 
organização. 

 
Por exemplo, você pode montar uma campanha no Facebook para veicular uma isca digital (e-book) com 
o intuito de gerar leads. 
 
Aquele lead poderá trazer um retorno financeiro para sua empresa, mas não naquele momento de 
veiculação de propaganda. 
 
Apesar disso, o registro de retorno deve ser tão detalhado quanto o de investimento. 
 
Exemplo de retorno de investimento completo: 

 Taxa de conversão em leads; 

 Taxa de conversão em clientes; 

 Visualizações na página; 

 Taxa de rejeição; 

 Quantidade de leads; 

 Quantidade de vendas; 

 Quantidade de clientes; 

 Receita média por cliente; 

 Custo de aquisição de clientes; 

 Tráfego orgânico. 
 
As principais métricas podem ser analisadas com auxílio de ferramentas de análise e monitoramento como 
o Google Analytics. 
 
Por fim, lembre-se de atribuir um valor financeiro para cada um dos indicadores de retorno. 
 

Como calcular o ROI 
 
Empresas sérias utilizam o cálculo do ROI para guiar suas ações de investimento, sejam elas voltadas 
para o marketing ou não. 
 
Para que uma campanha seja implantada é fundamental saber inicialmente se aquela ação trará um 
retorno direto à empresa. 
 
Como dito anteriormente, nem sempre o retorno se trata de receita imediata para o negócio. Porém, saber 
se a ação tem possibilidade de sucesso é o que define se irá ocorrer e como irá ocorrer a 
campanha. 

 
O ROI é calculado da seguinte maneira: 
 
ROI = (Receita do Investimento - Custo do Investimento) / Custo do Investimento 

 
Se você não é do mundo das exatas, posso lhe dar um exemplo prático de como o ROI é utilizado no dia a 
dia: 
 
Vamos supor que você seja um afiliado digital e esteja divulgando seu curso sobre Sistemas CRM 
 
Você investiu R$ 1.000,00 de Facebook Ads para divulgar o curso e conseguiu vender com a ação 20 
cursos, a R$ 200,00 cada, totalizando R$ 4.000,00 em vendas. O seu ROI, então, foi de 3x o valor 
investido, ou seja, 300%.  
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Dessa maneira, você consegue verificar se sua ação está dando resultado e quais são as formas de 
aperfeiçoar a estrutura de anúncio. 
 

Mensuração de ROI em mídias pagas 
 
Quando a empresa pretende investir em mídias pagas, saber o orçamento disponível e quais serão os 
canais utilizados é fundamental para se priorizar a verba a curto, médio e longo prazo. 
 
A estrutura de investimento em mídias pagas deve se concentrar em privilegiar aqueles canais que 
estão dando resultado atualmente, pois todos nós temos contas para pagar. 
 
Separe a maior parte da verba disponível para investir naquelas redes que estão dando resultado e use 
uma parcela mínima para testar em redes que parecem ser promissoras, mas que atualmente não dão 
segurança de investimento para empreendimentos sólidos. 
 
A velocidade das informações compartilhadas entre nós é gigantesca. Por isso, certas plataformas ou 
estilos de comunicação podem se tornar saturados graças à quantidade de informação veiculada 
pelos usuários. 

 
Por exemplo, a taxa de novos usuários do Facebook vem caindo cada dia mais. Nas últimas análises 
feitas pela plataforma, identificou-se que o único público que continua a crescer no site é o dos 50+. 
 
Ou seja, o maior canal de comunicação digital utilizado hoje pode ser que amanhã esteja em decadência. 
 
A função de um profissional de marketing ou empreendedor não é prever o futuro, e sim fazer 
análises conscientes do que traz resultado eficaz para a empresa e o que pode se tornar uma 
tendência. 
 

Como bater metas através do marketing digital 
 
Apesar de as estratégias de marketing ser efetivas dependendo do período, da verba investida ou da 
produção de conteúdo, no 5º dia útil todos precisam honrar com seus compromissos, e é por isso que 
existe a meta. 
 
Meta é a orientação que seu time de vendas, aliado a equipe de marketing, deve ter para atingir os 
resultados de faturamento da empresa. 
 
Como meio de bater as metas de uma organização, a presença de um funcionário lidando diretamente 
com os dados de vendas pode beneficiar a equipe. 
 
Nem sempre planos iniciais devem ser mantidos, seja por sua ineficiência ou custo elevado. Com isso, 
alguém que esteja abastecendo a equipe e a gerência com informações em tempo real leva a diminuição 
drástica dos índices de erro nas campanhas, publicidade e de negociação em vendas. 
 
Além disso, acompanhar as tendências de mercado é imprescindível para atualizar estratégias de 
marketing, remodelar preços ou renovar o pitch de vendas. 
 

Mensuração de resultados das equipes de marketing e vendas 
 
Após descobrir quais são todos os passos a serem seguidos por quem deseja medir o ROI e encontrar as 
alavancas de crescimento para seu negócio, é chegado o momento de medir as ações de marketing e 
vendas. 

 
O planejamento integrado de marketing e vendas é criado com o intuito de unir às duas equipes em 
benefício do negócio, mas nem sempre os resultados são os esperados. 
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Ao utilizar o ROI na mensuração de resultados, cada equipe deve ser avaliada de modo individual, em 
comparação ao objetivo traçado no período de exercício anterior. 
 
Sem haver uma análise de ROI eficiente, é como se o grupo de vendas e marketing estivesse 
navegando às cegas, sem ideia de quais ações trouxeram um resultado efetivo para a empresa. 
 

Importância do branding no marketing digital 
 
Quero que você pense na maior marca esportiva do mundo e lembre-se da primeira marca de fast food 
que vem a sua cabeça. 
 
Tenho certeza que você se lembrou da Nike e do McDonald's no primeiro momento, e se não lembrou de 
cara passou pela sua cabeça, após escolher a primeira opção. 
 
Isso é o que podemos chamar de branding! 
 
Branding não se trata apenas de logotipo ou identidade visual da marca, mas sim sentimentos e 
sensações criadas para os consumidores, auxiliando a decisão final de compra dos clientes. 

 
Toda empresa que deseja ter um bom posicionamento de mercado e se tornar uma autoridade em seu 
segmento precisa investir em estratégias de conteúdo e branding. 
 

Calculadora de ROI em marketing digital 
 
Claro que uma conta básica de ROI pode auxiliar sua empresa a definir quais serão as ações tomadas por 
sua equipe de marketing e vendas. 
 
Mas se você pudesse prever retorno das suas ações de marketing de forma simples, rápida e gratuita? 
 
Com a calculadora de ROI da RD Station é possível verificar resultados futuros e organizar as métricas de 
investimento e retorno de sua empresa. 
 
Para isso, irei lhe mostrar um exemplo real de como pode calcular com precisão a eficiência dos seus 
investimentos: 
 
Passo 1 – Dados da Empresa 
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Passo 2 – Visitantes, Leads e Vendas 
 

 
 
Passo 3 – Gastos e Faturamento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Passo 4 – Relatório Completo ROI  
 

  
 
Dessa forma, você e possíveis investidores poderão utilizar o ROI para verificar a eficiência de custos e 
receita de sua empresa. 
 
Meta-description: descubra agora como medir o ROI e encontrar as alavancas de crescimento para seu 

negócio gastando pouco e com auxílio da calculadora de ROI RD Station. 
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