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Introdução
Após o investimento em estratégias e 
ações, as empresas precisam analisar 
se o retorno das práticas aplicadas 
foi positivo ou não. Nesse cenário, 
surge o retorno sobre o investimento 
(ROI), uma métrica que aprimora os 
processos realizados e colabora na 
identificação de falhas, ajudando a 
melhorar as práticas e estratégias 
externas e internas.

https://www.maven.com.br/
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INTRODUÇÃO

Ao longo deste e-book, você conhecerá os benefícios desse recurso para um jornal e como ele pode ser usado 

de forma eficiente em seu negócio, com o objetivo de tomar decisões mais acertadas e que geram melhores 

resultados. Afinal, nenhum gestor deseja investir em ações que não geram rentabilidade e lucros. Por isso, é 

importante conhecer como e quando usar esse indicador no jornal.

Além disso, você saberá como calcular 

o ROI, analisando a fundo quais são as 

melhores medidas para a empresa a 

partir desta métrica. Outro aspecto que 

será abordado é em relação às situações 

mais indicadas para aplicar esse indicador 

e como extrair o máximo possível de 

informações para que seus métodos 

sejam potencializados e, assim, ter um 

crescimento significativo no número de 

assinantes do jornal.

Para conhecer mais sobre o assunto, 

continue acompanhando a leitura deste 

e-book. Confira!

https://materiais.maven.com.br/ebook-05-8cases-de-jornais-mesclaram-impresso-e-digital
https://www.maven.com.br/
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O que é o ROI?

De modo geral, o ROI está associado 
ao lucro da empresa com determinado 
investimento realizado. É ele que 
avalia qual sua porcentagem de lucro, 
usando como norte o valor investido 
inicialmente.

Por meio dessa métrica, é possível avaliar se 

uma ação de marketing, por exemplo, teve um 

retorno positivo ou não. Dessa forma, você 

analisa se a quantia investida gerou um lucro 

expressivo ou atingiu o objetivo esperado.

Nesse sentido, vários aspectos podem ser 

avaliados, como as estratégias com mídias 

pagas. Fazendo isso, fica mais fácil entender 

quais são as ações mais lucrativas dentro 

da estratégia. Assim, o ROI é uma métrica 

importante para procurar as soluções relevantes 

para o jornal e para os leitores. 

https://www.maven.com.br/blog/qual-o-real-significado-do-investimento-digital/
https://www.maven.com.br/blog/qual-o-real-significado-do-investimento-digital/
https://www.maven.com.br/
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O QUE É O ROI?

Esses são alguns aspectos que são mensurados 

e calculados por empresas para compreender 

melhor sobre a margem de lucro de cada um 

deles. Dessa forma, não há desperdício de 

recursos financeiros investidos e as aplicações 

alcançam um desempenho satisfatório.

Então, o recurso pode ser utilizado quando a 

marca pretende aperfeiçoar suas estratégias e, 

com isso, ter uma rentabilidade maior. 

Além de ser usado em campanhas para 

o público, ele também é uma excelente 

ferramenta para o ambiente interno, otimizando 

os investimentos e analisando o retorno que 

treinamentos, por exemplo, geraram para o 

negócio.

Como vimos, o retorno de mídias pagas podem 

ser verificados. Entretanto, o ROI auxilia em 

outros fatores, tais como:

• treinamentos;

• uso de ferramentas de gestão;

• estratégias de marketing digital.

https://www.maven.com.br/
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QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Qual a sua 
importância?

O ROI apresenta vários benefícios 
para o negócio e é uma excelente 
maneira de acompanhar os resultados 
de seus investimentos. Separamos 
algumas vantagens em implementar 
essa métrica na rotina de seu jornal. 
Conheça!

https://www.maven.com.br/
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QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Assim, você consegue ter uma base sólida para os 

próximos passos, ajustando as decisões segundo 

as observações realizadas com a métrica.

AUMENTA OS LUCROS

Quando você toma decisões levando em conta 

o retorno sobre o investimento, suas ações 

serão planejadas e direcionadas de forma mais 

eficiente. Por exemplo, ao aplicar uma campanha, 

os gestores verificam que os leitores reagiram 

positivamente e que ela contribui para um 

aumento expressivo dos lucros da empresa em 

um determinado período.

Feito isso, o conhecimento sobre o público 

será maior e as próximas estratégias podem 

ser executadas com base na avaliação do ROI 

e, assim, considerar o que funcionou e gerou 

engajamento. 

MELHORA O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Sabemos que um planejamento estratégico é 

fundamental para qualquer tipo de negócio, 

pois é ele que norteia as decisões. Não seria 

diferente em jornal, afinal, é preciso entender 

quais são as ações mais adequadas de acordo 

com o público, orçamento financeiro e por aí vai.

Do contrário, ações que não são planejadas 

oferecem um risco maior para a empresa e, em 

muitos casos, resulta em prejuízos em longo 

prazo.

Por isso, o ROI tem um papel fundamental 

nesse assunto, pois auxilia na análise sobre 

quais são as técnicas mais rentáveis e que 

são realmente atrativas para os leitores ou 

para os colaboradores.

https://www.maven.com.br/blog/3-maneiras-de-melhorar-o-engajamento-do-cliente-de-um-jornal/
https://www.maven.com.br/
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QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Logo, seus lucros serão mais visíveis, porque 

as ações que são ineficientes e que não 

apresentam um bom retorno serão dispensadas. 

Por outro lado, os recursos financeiros serão 

aplicados em práticas realmente lucrativas e 

que façam sentido para o dia a dia do jornal.

CONTRIBUI PARA A 
TOMADA DE DECISÕES

O ROI também é uma maneira de auxiliar os 

gestores do jornal na tomada de decisões. 

Sem a métrica, podem ocorrer impasses e 

controvérsias sobre quais são as ações mais 

adequadas e qual tipo de investimento deve ser 

feito. O resultado disso é um risco maior para a 

empresa em vários assuntos, já que as medidas 

serão executadas somente em opiniões e 

ideias subjetivas, sem um conhecimento mais 

específico e com base em dados reais.

https://www.maven.com.br/
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QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

MELHORA A COMUNICAÇÃO COM OS LEITORES

Principalmente em ações de marketing, o ROI colabora para 

que seus métodos sejam mais atrativos e relevantes para os 

leitores. Então, ao utilizar essa métrica em seu jornal, você 

tem um potencial maior para atingir o público que consome 

as informações publicadas.

Isso acontece porque a avaliação dos investimentos 

possibilita acompanhar o que é vantajoso. Dessa forma, 

analisar o retorno sobre investimento ajuda a identificar 

quais são as medidas que mais chamaram a atenção dos 

leitores e, consequentemente, apresentaram uma aceitação 

maior e com mais lucratividade.

Nesse sentido, você compreende o que é ideal para o 

perfil de seus assinantes e toma decisões considerando os 

melhores resultados obtidos do cálculo do ROI.

No entanto, com a análise desse 

indicador é possível compreender 

o que funciona melhor, sendo que 

os números indicam quais são as 

estratégias mais eficazes e reduz as 

chances de falhas.

Assim, você terá decisões cada 

vez mais acertadas e que sejam 

compatíveis com o perfil de seu 

jornal, alinhando os objetivos 

estipulados com os resultados 

alcançados, sem frustrações 

constantemente.

https://www.maven.com.br/
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QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

INDICA QUAIS SÃO AS AÇÕES 
MAIS LUCRATIVAS

Um dos benefícios do ROI que fazem a diferença 

é a possibilidade de entender quais são as 

ações que mais geram lucros para a empresa. 

Quando você faz o cálculo e analisa quais foram 

as estratégias mais positivas e que alcançaram 

um bom resultado, é possível selecionar quais 

são as fontes mais certeiras e confiáveis.

A partir dessa seleção, você pode investir 

novamente nessas práticas ou buscar pontos de 

acerto que podem ser incluídos em outras áreas 

ou medidas utilizadas no jornal. 

Fazendo isso, você tem grandes chances de 

aumentar os lucros e acertar cada vez mais, 

porque saberá que esforços são necessários para 

atingir o seu público e gerar mais conversões.

https://www.maven.com.br/
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QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

INDICA CAMINHOS FUTUROS

Outro fator que pode ser destacado é o uso do ROI 

para ajudar em decisões futuras da empresa. Com 

base em análises já realizadas, você consegue entender 

qual será a probabilidade de lucros com determinado 

investimento.

Isso pode ocorrer em processos internos, como 

compras ou treinamentos, que são considerados 

custos periódicos em qualquer tipo de negócio. Por 

isso, avaliar o ROI contribui para ter uma visão mais 

ampla sobre o futuro e como o jornal será beneficiado 

com as decisões.

Também ajuda a entender se valerá a pena uma 

aquisição ou se uma estratégia de mídia paga é 

válida para o jornal. São diferentes casos que podem 

colaborar para que você faça projeções futuras e avalie 

mais a fundo o que é vantajoso ou não.

Por outro lado, quando a empresa 

não se preocupa em fazer essa 

análise, a probabilidade de falhar 

continuamente em abordagens 

e ações são maiores (ou menos 

pausar projetos que estavam 

indo bem) e, com isso, os lucros 

também diminuem.

Logo, com a aplicação do ROI, você 

garante um melhor desempenho 

e um crescimento no número de 

assinantes satisfeitos e engajados 

com seu conteúdo.

https://www.maven.com.br/blog/4-motivos-para-a-sua-empresa-comecar-a-gerar-conteudo/
https://www.maven.com.br/
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QUAL A RELAÇÃO DO ROI COM AS MÉTRICAS ROMI E ROAS?

Qual a relação 
do ROI com as 

métricas ROMI e 
ROAS? O ROI (retorno sobre investimento) é 

a métrica que analisa a rentabilidade 
que as ações tiveram, considerando 
o que foi investido pela empresa. No 
entanto, quando falamos de outros 
indicadores, é possível que surjam 
dúvidas sobre o ROMI e o ROAS. 

https://www.maven.com.br/
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QUAL A RELAÇÃO DO ROI COM AS MÉTRICAS ROMI E ROAS?

Afinal, qual a relação deles com o ROI? Para você entender como esses termos estão associados e quais são 

as principais diferenças entre os três, selecionamos algumas informações sobre essas métricas. Confira!

ROMI 

ROMI, ou retorno sobre o investimento 

em marketing, é um recurso que 

ajuda a entender sobre a eficácia 

das campanhas. Ele tem algumas 

semelhanças com o ROI, no entanto, a 

principal diferença é o foco, ou seja, o 

ROMI é direcionado para uma única área 

da empresa: o marketing.

Então, tudo o que envolve ações 

direcionadas para o marketing pode ser 

analisado com a ajuda dessa métrica. 

Com ela, o foco é entender quais são as 

ações que geraram mais rentabilidade e 

que causaram um impacto mais positivo.

https://www.maven.com.br/
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QUAL A RELAÇÃO DO ROI COM AS MÉTRICAS ROMI E ROAS?

Assim como o ROMI, ele tem 

um objetivo mais específico e 

engloba o estudo sobre as ações 

publicitárias. Pode ser mensurado 

a partir de estratégias com o 

Google ADS e outras mídias pagas 

usadas no marketing digital.

Entretanto, como explicado, o 

ROAS aborda e coleta informações 

somente dos investimentos 

realizados em publicidade, 

diferentemente do ROI, que engloba 

vários aspectos que envolvem os 

custos da empresa, até mesmo os 

gastos internos.

É um aspecto importante para 

o seu jornal, pois indica, de 

forma precisa, se o seu conjunto 

de estratégias estão sendo 

lucrativos, já que nem sempre 

o investimento realizado é 

compensado pelos resultados. 

Portanto, ter esse conhecimento 

é uma base para alterar as 

abordagens, caso necessário.

ROAS

O ROAS é a sigla comumente usada 

para o termo retorno sobre gastos 

com publicidade. Como o próprio 

nome sugere, esse indicador avalia 

se os custos direcionados para a 

publicidade do negócio estão sendo 

vantajoso ou não. 

https://www.maven.com.br/blog/entenda-agora-o-que-e-e-como-funciona-a-publicidade-nativa/
https://www.maven.com.br/
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Como calcular 
o ROI? Bom, para você conseguir aplicar o 

ROI em sua empresa, é necessário 
entender como é feito o cálculo 
dessa métrica, para que ela seja 
implementada em seu jornal e assim, 
potencialize suas estratégias. Fazer 
isso envolve o uso de uma fórmula 
matemática e que pode ser aplicadas 
por gestores ou demais profissionais.

https://www.maven.com.br/
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COMO CALCULAR O ROI?

Logo, o jornal obteve o retorno de 4 vezes sobre o valor 

inicial investido de 20 mil reais. Para transformar o lucro 

em porcentagem, basta multiplicar o resultado final por 

100. Nesta situação mencionada, o retorno seria 400%.

A fórmula é simples e é possível aplicá-la em diferentes 

ocasiões, pois o cálculo é usado em várias áreas 

e conta com um entendimento fácil e completo 

sobre seus investimentos. Como vimos, o ROI é útil 

para compreender diversos segmentos e pode ser 

implementado tanto para o setor interno, como 

na capacitação da equipe, abordagens de venda e 

estratégias de marketing.

Avalie se o retorno está de acordo com o que 

você esperava e entenda se todo o investimento 

financeiro e o tempo dedicado são compatíveis com 

os resultados. Caso contrário, procure maneiras de 

aumentar a porcentagem ou invista em estratégias que 

apresentaram mais lucratividade.

Para ajudá-lo a entender como isso é feito 

na prática, pense no seguinte exemplo: um 

jornal investiu o valor de 20 mil reais em 

uma série de ações de marketing e no final 

de suas ações alcançou um ganho de 100 

mil reais. Considerando esses números e a 

situação hipotética, temos:

ROI= Receita- Custo/ Custo

Então, podemos aplicar:

ROI= 100.000- 25.000/ 20.000

ROI= 4

https://www.maven.com.br/
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Conclusão
Neste e-book, você conheceu diversos 
fatores sobre o ROI e quais os 
benefícios em usá-lo para atrair, cada 
vez mais, assinantes para o seu jornal. 
As vantagens em aplicar essa métrica 
na empresa são muitas, como o auxílio 
na tomada de decisões, estratégias 
mais certeiras e uma comunicação 
mais eficiente com os leitores, que 
têm suas expectativas atingidas.

https://www.maven.com.br/
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CONCLUSÃO

Além disso, você também ficou por 

dentro das principais diferenças entre 

os indicadores ROAS, ROMI e ROI, 

aprendendo como cada um deles 

é usado e quais são as situações 

indicadas para aplicá-los. 

Por fim, consideramos como é feito o 

cálculo do ROI, especificando quais são 

os passos para que você use a fórmula 

em suas estratégias e com isso, tenha 

melhores resultados.

Portanto, o ROI é uma métrica que 

tem grande importância para as 

empresas e é um recurso que orienta 

os gestores sobre a rentabilidade de 

seus investimentos, evitando que o 

orçamento financeiro seja prejudicado 

por meio de práticas ineficazes.

https://www.maven.com.br/


Sobre a Maven Inventing Solutions

A Maven Inventing Solutions é uma empresa que oferece 

diversas soluções para jornais e revistas que são impressos e 

desejam ingressar no universo digital, entregando uma melhor 

experiência para os seus leitores.

Desenvolvemos aplicativos, plataformas de gerenciamento de 

conteúdo para portais de notícias, entre outros serviços que 

podem fazer toda a diferença para um veículo de comunicação.

A qualidade de nossos serviços é justificada pelo 

reconhecimento que temos com grandes grupos de 

comunicação do mercado, que já são nossos clientes.

Nosso portfólio conta com serviços prestados a diversas 

empresas, como o Grupo RBS, Folha de São Paulo, a RIC Record, 

o jornal Correio do Povo, entre tantas outras.

https://www.maven.com.br/
https://facebook.com/Maven/
https://twitter.com/maveninventing
https://www.linkedin.com/company/maven-inventing-solutions/
https://www.maven.com.br/
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