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O Planejador de ROI para Marketing 
Direto permite que você visualize todos 
os números e resultados de sua campanha 
de marketing direto em um nível 
impressionante de detalhes de negócios. 
Também permite que os profissionais 
de marketing comparem diferentes 
campanhas. Agora você pode mensurar 
seu risco de transição do marketing 
convencional para o marketing altamente 
personalizado.

O Planejador de ROI para Marketing 
Direto é uma poderosa ferramenta da 
Xerox desenvolvida para demonstrar 
e projetar o Retorno sobre o Investimento 
(ROI) completo de uma campanha 
ou programa de marketing direto. Não 
é apenas mais uma calculadora de ROI, 
mas um fornecedor avançado de 
projeções e resultados reais para avaliar 
a eficácia de seus projetos de marketing 
direto, proporcionando a capacidade de 
comparar campanhas e avaliar riscos.

O Planejador de ROI para Marketing 
Direto é o parceiro de negócios dos 
profissionais de marketing que prevê 
e relata os resultados para seu conselho 
de administração. Um cartão de pontuação 
instantânea e um verdadeiro facilitador 
de campanha que não apenas apresenta 
estatísticas padrão, mas também descreve 
a lucratividade geral dos produtos ou 
serviços comercializados.

Enfim: Um recurso de planejamento
simples e mensurável

Aproveitar ao máximo o Planejador de ROI para Marketing Direto é muito simples. Você 
só precisa inserir alguns dados importantes para que os resultados do ROI sejam calculados 
e instantaneamente preenchidos na janela Resultados fundamentais. O Planejador de ROI para 
Marketing Direto é impressionante nos resultados e incrivelmente fácil de navegar. Os únicos 
dados que você precisa adicionar estão na seção Dados fundamentais de campanha. À medida 
que os dados são adicionados, você verá uma série de oportunidades personalizáveis. 
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“Será uma ferramenta fantástica 
para os profissionais de marketing! 
Já vi algumas calculadoras de ROI, 
mas nunca uma tão completa para 
campanhas de um para um e nunca 
uma que seja tão fácil de entender. 
Você assumiu o que os profissionais 
de marketing contam a seus clientes 
há anos e o transformou em um 
recurso quantificável. Será tão fácil 
contar a história!”

–  Bob Pente, presidente da  
Wired Pente Inc., Canadá 



Taxa de resposta de lead Para ser preciso, 
digite a porcentagem de respostas que 
você recebeu por e-mail, por meio de seu 
website e/ou central de atendimento; seja 
qual for a maneira solicitada ao lead para 
entrar em contato com você. Por exemplo, 
uma campanha multicanal que gerou 
1.000 chamadas, 2.000 cupons ou 
respostas por e-mail e 1.000 cliques 
em seu website (usando URL pessoal 
para rastrear) seria considerada como 
4.000 leads, o que se converte em uma 
taxa de resposta de 4%. Você digitaria 
4% no campo Taxa de resposta atual.

Observação: Você notará que não 
pode inserir uma taxa de resposta para 
a campanha personalizada. Isso acontece 
porque ela será usada para prever 
diferentes cenários. Para medidas precisas, 
verifique se suas taxas de resposta são 
apenas aquelas relacionadas à sua 
campanha e não ao tráfego regular da 
central de atendimento ou do website.

1 .  VA M O S  C O M E Ç A R

Siga estas etapas para inserir seus 
dados no Planejador de ROI para 
Marketing Direto.

Número de peças de marketing direto 
enviadas: Digite neste campo o número 
de peças de marketing direto que você 
enviou ou planeja enviar; por exemplo, 
100.000 peças. Se você planeja enviar 
o mesmo número de peças para sua 
campanha de marketing personalizado, 
digite o mesmo número nas colunas 
Atual e Campanha personalizada.

Se você planeja enviar menos ou mais 
peças em sua nova campanha 
personalizada, basta adicionar a nova 
quantidade

Custo da campanha: Nesse campo 
é importante inserir o custo total de sua 
campanha, incluindo projeto, impressão, 
postagem e todos os custos relacionados. 

Ao comparar duas campanhas, também 
é importante inserir no campo Campanha 
personalizada o novo custo (ou o novo 
custo estimado) dessa campanha. Para 
uma comparação precisa, calcule os 
mesmos componentes em cada coluna 
(por exemplo, não inclua projeto ou 
postagem em uma coluna, esquecendo 
de incluí-la na outra, etc.).

V O C Ê  J Á  T E N T O U  J U S T I F I C A R  N O V O S  P R O J E T O S  D E  M A R K E T I N G ?

Se deseja comparar uma campanha em execução com uma em que está planejando usar marketing personalizado*, agora você pode 
usar o Planejador de ROI para Marketing Direto do Xerox® ProfitQuick para comparar os resultados da campanha.
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Exemplo dos campos que você pode incluir:

Projeto R$ 15.000
Impressão e realização R$ 29.000
Processamento de dados R$06.000
Desenvolvimento de microsite R$ 12.000

Custo da campanha: R$ 62.000

Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

100.000 150.000 Número de peças de marketing direto enviadas 100.000 150.000 150.000

62.000,00R$ 100.000,00R$ Custo por peça de marketing direto 0,62R$ 0,67R$ 8% 0,67R$ 8%

2,00% Custo total da campanha 62.000,00R$ 100.000,00R$ 61% 100.000,00R$ 61%

792,00R$ 792,00R$ Custo total de itens comercializados 50.000,00R$ 281.250,00R$ 463% 450.000,00R$ 800%

250,00R$ 250,00R$ Custos totais da campanha 112.000,00R$ 381.250,00R$ 240% 550.000,00R$ 391%

10,00% Receita total da campanha 158.400,00R$ 891.000,00R$ 463% 1.425.600,00R$ 800%

1,00R$ 1,00R$ Lucro total da campanha 46.400,00R$ 509.750,00R$ 999% 875.600,00R$ 1787%

2.000,00R$ Custo do ROI total da campanha 41,43% 133,70% 223% 159,20% 284%

5% Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

8% Taxa de resposta 2,00% 5,00% 150% 8,00% 300%

Número de entrevistados (leads) 2.000 7.500 275% 12.000 500%

15% Taxa de conversão 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 200 1.125 463% 1.800 800%

Taxa final de resposta do cliente 0,20% 0,75% 275% 1,20% 500%

Custo de aquisição por lead 31,00R$ 13,33R$ -57% 8,33R$ -73%

Custo de aquisição por cliente 310,00R$ 88,89R$ -71% 55,56R$ -82%

Atual Conservador Otimista Lucro por venda 232,00R$ 453,11R$ 95% 486,44R$ 110%

41,43% 133,70% 159,20% Valor gradual dos leads 5.500,00R$ 275% 10.000,00R$ 500%

46.400,00R$ 509.750,00R$ 875.600,00R$ 

Valores Porcentagem

PE - Número de leads adquiridos 1.801 1,20%

PE - Número de clientes adquiridos 270 0,18%

O Planejador de ROI para Marketing Direto Xerox® ProfitQuick®

ROI

Lucro total

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e ProfitQuick® são marcas da 
Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.  X-03390     BR26557

Custo total da campanha personalizada
(se aplicável)

Taxa de resposta conservadora estimada (leads)

Taxa de resposta otimista estimada (leads)

Taxa de conversão estimada (leads para compras)

Intervalo de taxa de resposta para nova campanha personalizada

Síntese dos resultados

Dados fundamentais de campanha

Número de pessoas-alvo

Custo da campanha

Taxa de resposta (leads)

Receita por item comercializado (ou por cliente):

Custo por item comercializado:

Taxa de conversão (leads para compras)

Valor estimado por lead

Campanha
personalizada

Campanha
atual

 PE - Taxa de resposta de lead

PE - Taxa final de resposta do cliente

Resultados fundamentais

Resultados de aquisição e conversão 

Ponto de equilíbrio (PE) para justificativa de custo gradual

Cenário otimista
Nova campanha personalizada: Nova campanha personalizada: 

Cenário conservador

Cenário conservador Cenário otimista



o custo do produto deve ser o mesmo. 
Eventualmente, o custo do produto de sua 
nova campanha pode evoluir para novos 
valores, considerando que você pode 
maximizar sua oferta direcionada. Se você 
tiver o novo custo de seu produto, digite 
esse valor no campo Campanha 
personalizada.

Taxa de conversão (leads para compras): 
A taxa de conversão é a taxa obtida 
ao calcular o número de leads que se 
tornaram clientes, ou seja, aqueles que 
compraram os itens. Se você tivesse 4.000 
leads e vendesse 400 telefones, teria uma 
taxa de conversão de 10%. Se você nunca 
calculou sua taxa de conversão antes 
e deseja fazer uma estimativa, pode usar 
as médias do setor, como fechar um dos 
cinco leads (taxa de conversão de 20%). 
Se todos os seus leads comprassem, você 
atingiria uma taxa de conversão de 100%.

Não é possível inserir uma taxa 
de conversão para a estimativa de 
campanha personalizada, pois ela 
é voltada para projeções calculadas.

Receita por item comercializado (ou por 
cliente): Se em sua campanha há somente 
uma oferta, como um celular por R$ 500, 
insira o valor relacionado ao produto. 
Em caso de vários produtos, insira a média 
do valor dos produtos por item. Em outras 
palavras, se você vendeu um por R$ 500, 
um por R$ 800 e um por R$ 1.075, você 
teria uma receita média por item vendido 
de R$ 791,66 (R$ 500 + R$ 800 + R$ 1.075 
= R$ 2.375 / 3 itens = R$ 791,66). A receita 
por item vendido também é fácil de 
encontrar, considerando a receita total 
dividida pelo número de clientes que 
compraram.

Para a estimativa da receita da campanha 
personalizada, insira o mesmo valor da 
receita por item vendido até que sua nova 
campanha valide uma receita maior. No 
estágio de previsão, você ainda não sabe 
se a nova campanha gerará receita maior 
por item vendido.

Custo por item comercializado: Na 
realidade, o custo total (custo ponderado) 
de um item comercializado também inclui 
elementos como o custo do produto 
real (custo fixo), envio, armazenamento, 
processamento do pedido e outros custos 
internos relacionados à venda do 
produto (custos variáveis). Nem todos 
os profissionais de marketing têm todos 
os detalhes do custo total do produto; 
portanto, o melhor custo por item 
comercializado é aquele que você conhece 
e usa regularmente. Se você conhece apenas 
o custo do seu produto, insira esse valor 
no campo relevante. Tomando o exemplo 
do mesmo telefone celular por R$ 500 
e dando um valor de custo de R$ 250 para 
o produto, você digitaria R$ 250 no campo 
Custo por item comercializado. Uma 
instituição financeira ou seguradora, por 
exemplo, entraria com o custo unitário médio 
de processamento do pedido no sistema, 
o valor da comissão para o corretor, as taxas 
de administração, etc., como o custo do item 
vendido.

Para a previsão da campanha 
personalizada, é provável que você digite 
o mesmo valor da coluna Atual, já que 
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“Além de ser inestimável para 
o planejamento de campanhas, 
posso ver que será muito valioso 
para a pós-análise e, mais 
importante, para o planejamento 
de cenários. Eu quero um!”

–  Bob Pente 
presidente 
da Wired Pente Inc., Canadá

“Em primeiro lugar, essa é uma 
ótima ferramenta, a melhor que 
eu já vi. Eu deliberadamente fiz 
o que a maioria dos caras fazem 
para realmente testar sua 
facilidade de uso. Eu não li as 
instruções detalhadas primeiro!”

–  Geoff Collins 
Sócio-gerente 
Wunderman, Tailândia

Valor estimado por lead: É praticamente 
impossível que um lead ou a soma de leads 
não tenham valor para o seu negócio. Por 
esse motivo, definimos um valor mínimo 
de R$ 1 como configuração padrão nesse 
campo. Um lead tem mais propensões 
de comprar o seu produto no futuro 
ou de responder melhor à sua próxima 
solicitação. Além disso, os nomes dos 
leads acumulados em seu banco de dados 
não precisam mais ser alugados a um 
custo; portanto, o valor mínimo de um 
lead é um montante válido que você deve 
considerar no monitoramento geral. Esse 
número não influenciará seu cálculo de 
ROI total e será fornecido separadamente, 
mas gostaríamos de lhe mostrar esse valor 
para conscientizá-lo sobre a importância 
de fazer com que mais pessoas respondam 
às suas campanhas. Ao realizar sua 
próxima campanha de marketing direto, 
o valor do seu lead pode ser considerado 
como um valor econômico a ser aplicado 
em sua próxima projeção.

Alguns profissionais de marketing 
calcularam um valor específico da 
importância de um lead para seus 
negócios e devem inserir esse número 
real no campo Valor estimado por lead. 
Insira o mesmo número em cada um dos 
dois campos das colunas Marketing atual 
e Marketing personalizado, até você saber 
o valor exato de um lead proveniente 
de uma campanha personalizada.

Custos adicionais de campanha 
personalizada: Este campo foi criado para 
custos únicos especiais que você precisa 
acompanhar. Os exemplos podem incluir um 
coordenador de campanha ou um consultor 
de mineração de dados que talvez você 
nunca tenha usado antes, etc. Use esse 
espaço para adicionar os custos únicos como 
um montante fixo (não por unidade), como 
R$ 2.000 ou R$ 4.000. Esse custo será 
refletido de acordo com o custo total da 
campanha na janela Resultados 
fundamentais.

Se você deseja inserir um valor de economia 
de custo, digite “–” (menos) antes do valor. 
Digite “0” se não houver custos adicionais.
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3 .  R E S U LTA D O S  F U N D A M E N TA I S

Todos os dados importantes do Planejador 
de ROI para Marketing Direto para sua 
campanha agora são exibidos na janela 
Resultados fundamentais. Observe que 
o número total de peças de marketing 
direto enviadas é repetido para cada 
cenário. O Custo por peça é o custo total 
da campanha, dividido pelo número 
de peças enviadas; se você acrescentou 
anteriormente Custos adicionais 
de campanha personalizada, esse valor 
será exibido como um custo unitário 
no Custo total por peça.

O Custo total por item comercializado 
é calculado considerando o número 
de clientes que compraram seu produto, 
multiplicado pelo custo por item vendido.

O Custo total da campanha é o custo 
de sua campanha de marketing direto 
+ o Custo total por item comercializado.

2 .   C A L C U L A N D O
A S  TA X A S  D E  R E S P O S TA 

Você tem três intervalos de células de taxa 
de resposta para finalizar sua entrada de 
dados. A primeira célula permite estimar 
um  cenário conservador para a nova 
campanha personalizada. A segunda célula 
é para você criar uma segunda previsão 
usando um cenário otimista. A terceira 
é fornecida para oferecer a flexibilidade 
de alterar a taxa de conversão estimada; 
ao adequar e personalizar sua campanha, 
é provável que você consiga uma conversão 
mais alta de leads em taxa de compra.

Taxa de resposta conservadora 
estimada (leads): Se você inseriu 4% na 
coluna Campanha atual, insira 5% para 
o cenário de estimativa conservadora. 
O número selecionado é aquele com o qual 
você deve se sentir confortável. Se desejar 
um número muito alto, aumente o valor.

Taxa de resposta otimista estimada 
(leads): Insira um valor maior que seu 
valor conservador para ajudá-lo a atingir 
a taxa de resposta otimista estimada que 
almeja para o segundo cenário.

Taxa de conversão estimada (leads 
para compras): Criamos essa célula para 
permitir que você insira uma nova taxa 
de conversão estimada. Se deseja manter 
a mesma taxa de conversão inserida 
anteriormente para sua campanha atual, 
digite o mesmo número. Agora você tem 
a flexibilidade de entrar com um cenário 
de conversão diferente, simplesmente 
porque é viável atingir uma taxa de 
conversão mais alta com uma campanha 
personalizada e ajustada em comparação 
a uma campanha genérica.

Calcular: Seu amplo conjunto 
de estatísticas e ROI será exibido 
instantaneamente na janela Resultados 
fundamentais.
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Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

100.000 150.000 Número de peças de marketing direto enviadas 100.000 150.000 150.000

62.000,00R$ 100.000,00R$ Custo por peça de marketing direto 0,62R$ 0,67R$ 8% 0,67R$ 8%

2,00% Custo total da campanha 62.000,00R$ 100.000,00R$ 61% 100.000,00R$ 61%

792,00R$ 792,00R$ Custo total de itens comercializados 50.000,00R$ 281.250,00R$ 463% 450.000,00R$ 800%

250,00R$ 250,00R$ Custos totais da campanha 112.000,00R$ 381.250,00R$ 240% 550.000,00R$ 391%

10,00% Receita total da campanha 158.400,00R$ 891.000,00R$ 463% 1.425.600,00R$ 800%

1,00R$ 1,00R$ Lucro total da campanha 46.400,00R$ 509.750,00R$ 999% 875.600,00R$ 1787%

2.000,00R$ Custo do ROI total da campanha 41,43% 133,70% 223% 159,20% 284%

5% Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

8% Taxa de resposta 2,00% 5,00% 150% 8,00% 300%

Número de entrevistados (leads) 2.000 7.500 275% 12.000 500%

15% Taxa de conversão 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 200 1.125 463% 1.800 800%

Taxa final de resposta do cliente 0,20% 0,75% 275% 1,20% 500%

Custo de aquisição por lead 31,00R$ 13,33R$ -57% 8,33R$ -73%

Custo de aquisição por cliente 310,00R$ 88,89R$ -71% 55,56R$ -82%

Atual Conservador Otimista Lucro por venda 232,00R$ 453,11R$ 95% 486,44R$ 110%

41,43% 133,70% 159,20% Valor gradual dos leads 5.500,00R$ 275% 10.000,00R$ 500%

46.400,00R$ 509.750,00R$ 875.600,00R$ 

Valores Porcentagem

PE - Número de leads adquiridos 1.801 1,20%

PE - Número de clientes adquiridos 270 0,18%

O Planejador de ROI para Marketing Direto Xerox® ProfitQuick®

ROI

Lucro total

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e ProfitQuick® são marcas da 
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Custo total da campanha personalizada
(se aplicável)

Taxa de resposta conservadora estimada (leads)

Taxa de resposta otimista estimada (leads)

Taxa de conversão estimada (leads para compras)

Intervalo de taxa de resposta para nova campanha personalizada

Síntese dos resultados

Dados fundamentais de campanha

Número de pessoas-alvo

Custo da campanha

Taxa de resposta (leads)

Receita por item comercializado (ou por cliente):

Custo por item comercializado:

Taxa de conversão (leads para compras)

Valor estimado por lead

Campanha
personalizada

Campanha
atual

 PE - Taxa de resposta de lead

PE - Taxa final de resposta do cliente

Resultados fundamentais

Resultados de aquisição e conversão 

Ponto de equilíbrio (PE) para justificativa de custo gradual

Cenário otimista
Nova campanha personalizada: Nova campanha personalizada: 

Cenário conservador

Cenário conservador Cenário otimista

Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

100.000 150.000 Número de peças de marketing direto enviadas 100.000 150.000 150.000

62.000,00R$ 100.000,00R$ Custo por peça de marketing direto 0,62R$ 0,67R$ 8% 0,67R$ 8%

2,00% Custo total da campanha 62.000,00R$ 100.000,00R$ 61% 100.000,00R$ 61%

792,00R$ 792,00R$ Custo total de itens comercializados 50.000,00R$ 281.250,00R$ 463% 450.000,00R$ 800%

250,00R$ 250,00R$ Custos totais da campanha 112.000,00R$ 381.250,00R$ 240% 550.000,00R$ 391%

10,00% Receita total da campanha 158.400,00R$ 891.000,00R$ 463% 1.425.600,00R$ 800%

1,00R$ 1,00R$ Lucro total da campanha 46.400,00R$ 509.750,00R$ 999% 875.600,00R$ 1787%

2.000,00R$ Custo do ROI total da campanha 41,43% 133,70% 223% 159,20% 284%

5% Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

8% Taxa de resposta 2,00% 5,00% 150% 8,00% 300%

Número de entrevistados (leads) 2.000 7.500 275% 12.000 500%

15% Taxa de conversão 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 200 1.125 463% 1.800 800%

Taxa final de resposta do cliente 0,20% 0,75% 275% 1,20% 500%

Custo de aquisição por lead 31,00R$ 13,33R$ -57% 8,33R$ -73%

Custo de aquisição por cliente 310,00R$ 88,89R$ -71% 55,56R$ -82%

Atual Conservador Otimista Lucro por venda 232,00R$ 453,11R$ 95% 486,44R$ 110%

41,43% 133,70% 159,20% Valor gradual dos leads 5.500,00R$ 275% 10.000,00R$ 500%

46.400,00R$ 509.750,00R$ 875.600,00R$ 

Valores Porcentagem

PE - Número de leads adquiridos 1.801 1,20%

PE - Número de clientes adquiridos 270 0,18%

O Planejador de ROI para Marketing Direto Xerox® ProfitQuick®

ROI

Lucro total
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Custo total da campanha personalizada
(se aplicável)

Taxa de resposta conservadora estimada (leads)

Taxa de resposta otimista estimada (leads)

Taxa de conversão estimada (leads para compras)

Intervalo de taxa de resposta para nova campanha personalizada

Síntese dos resultados

Dados fundamentais de campanha

Número de pessoas-alvo

Custo da campanha

Taxa de resposta (leads)

Receita por item comercializado (ou por cliente):

Custo por item comercializado:

Taxa de conversão (leads para compras)

Valor estimado por lead

Campanha
personalizada

Campanha
atual

 PE - Taxa de resposta de lead

PE - Taxa final de resposta do cliente

Resultados fundamentais

Resultados de aquisição e conversão 

Ponto de equilíbrio (PE) para justificativa de custo gradual

Cenário otimista
Nova campanha personalizada: Nova campanha personalizada: 

Cenário conservador

Cenário conservador Cenário otimista



4 .   P O N T O  D E  E Q U I L Í B R I O  PA R A 
J U S T I F I C AT I VA  D E  C U S T O S

Os resultados exibidos na janela Ponto 
de equilíbrio para justificativa de custo 
gradual são fundamentais para avaliar 
os riscos ao converter sua maneira atual 
de realizar campanhas de marketing 
direto para o novo modelo de campanha 
personalizado.

Os números exibidos demonstram quantos 
leads e quantos clientes você precisaria 
adquirir em seu novo cenário para equilibrar 
e obter o mesmo lucro de sua campanha 
atual. Ele também exibe a porcentagem da 
taxa de resposta do lead que você precisaria 
para equilibrar com o novo custo gradual da 
campanha personalizada. Por exemplo, se 
você inseriu uma taxa de resposta de 4% em 
sua campanha atual e a porcentagem de 
ponto de equilíbrio indica 4,5%, isso signifi ca 
que você precisa de uma taxa de resposta 
gradual de 0,5% para justifi car o novo custo 
da campanha; portanto, você possui um risco 
muito baixo. Isso também ajuda a entender 
se sua estimativa conservadora de 5% foi 
uma boa estimativa.

Se a sua campanha atual estiver atraindo 
4.000 leads e a janela Ponto de equilíbrio 
exibir 4.100, você precisará somente de mais 
100 leads para equilibrar seu cenário de 
ROI; esta é outra oportunidade de baixo 
risco. A mesma lógica se aplica ao número 
de clientes adquiridos e à taxa fi nal de 
resposta do cliente.

A Receita total é exibida, além do Lucro 
total que foi obtido subtraindo o Custo 
total da campanha da Receita total 
da campanha. A Receita total reflete 
o número de clientes que compraram 
seu produto ou serviço pelo preço médio 
que você determinou no campo Receita 
por item comercializado.

O ROI total da campanha é calculado 
como uma porcentagem do seu retorno 
sobre o investimento para alcançar 
os resultados da campanha direcionada. 
A mesma lógica se aplica na previsão dos 
cenários conservadores e otimistas. Você 
pode ver a porcentagem de ROI de cada 
cenário.

Resultados de aquisição e conversão 
Nessa janela, você encontrará informações 
muito úteis que os profissionais de 
marketing inteligentes irão considerar 
em seu processo de tomada de decisões 
e, particularmente, para validar o ROI 
de uma campanha. 

Por exemplo, à medida que você usa 
o Planejador de ROI para Marketing Direto 
do Xerox® ProfitQuick®, irá notar às vezes 
que pode aumentar seu custo de produção 
de marketing para uma campanha de 
marketing personalizada e ainda reduzir 
significativamente seu custo de aquisição 
de lead e/ou cliente

O custo de aquisição de um lead é o custo 
da sua campanha dividido pelo número de 
entrevistados (leads). Esse valor é o custo 
real de cada pessoa que respondeu à sua 
campanha. É o custo de fazê-los reagir. 
A mesma lógica se aplica ao Custo de 
aquisição de um cliente. O custo de aquisição 
é uma métrica importante de sucesso ao 
avaliar o ROI de uma campanha. Um de 
seus objetivos seria reduzir esse custo. 
Quanto mais pessoas reagirem, menor será 
o custo de aquisição.
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Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

100.000 150.000 Número de peças de marketing direto enviadas 100.000 150.000 150.000

62.000,00R$ 100.000,00R$ Custo por peça de marketing direto 0,62R$ 0,67R$ 8% 0,67R$ 8%

2,00% Custo total da campanha 62.000,00R$ 100.000,00R$ 61% 100.000,00R$ 61%

792,00R$ 792,00R$ Custo total de itens comercializados 50.000,00R$ 281.250,00R$ 463% 450.000,00R$ 800%

250,00R$ 250,00R$ Custos totais da campanha 112.000,00R$ 381.250,00R$ 240% 550.000,00R$ 391%

10,00% Receita total da campanha 158.400,00R$ 891.000,00R$ 463% 1.425.600,00R$ 800%

1,00R$ 1,00R$ Lucro total da campanha 46.400,00R$ 509.750,00R$ 999% 875.600,00R$ 1787%

2.000,00R$ Custo do ROI total da campanha 41,43% 133,70% 223% 159,20% 284%

5% Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

8% Taxa de resposta 2,00% 5,00% 150% 8,00% 300%

Número de entrevistados (leads) 2.000 7.500 275% 12.000 500%

15% Taxa de conversão 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 200 1.125 463% 1.800 800%

Taxa final de resposta do cliente 0,20% 0,75% 275% 1,20% 500%

Custo de aquisição por lead 31,00R$ 13,33R$ -57% 8,33R$ -73%

Custo de aquisição por cliente 310,00R$ 88,89R$ -71% 55,56R$ -82%

Atual Conservador Otimista Lucro por venda 232,00R$ 453,11R$ 95% 486,44R$ 110%

41,43% 133,70% 159,20% Valor gradual dos leads 5.500,00R$ 275% 10.000,00R$ 500%

46.400,00R$ 509.750,00R$ 875.600,00R$ 

Valores Porcentagem

PE - Número de leads adquiridos 1.801 1,20%

PE - Número de clientes adquiridos 270 0,18%

O Planejador de ROI para Marketing Direto Xerox® ProfitQuick®

ROI

Lucro total
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Custo total da campanha personalizada
(se aplicável)

Taxa de resposta conservadora estimada (leads)

Taxa de resposta otimista estimada (leads)

Taxa de conversão estimada (leads para compras)

Intervalo de taxa de resposta para nova campanha personalizada

Síntese dos resultados

Dados fundamentais de campanha

Número de pessoas-alvo

Custo da campanha

Taxa de resposta (leads)

Receita por item comercializado (ou por cliente):

Custo por item comercializado:

Taxa de conversão (leads para compras)

Valor estimado por lead

Campanha
personalizada

Campanha
atual

 PE - Taxa de resposta de lead

PE - Taxa final de resposta do cliente

Resultados fundamentais

Resultados de aquisição e conversão 

Ponto de equilíbrio (PE) para justificativa de custo gradual

Cenário otimista
Nova campanha personalizada: Nova campanha personalizada: 

Cenário conservador

Cenário conservador Cenário otimista

Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

100.000 150.000 Número de peças de marketing direto enviadas 100.000 150.000 150.000

62.000,00R$ 100.000,00R$ Custo por peça de marketing direto 0,62R$ 0,67R$ 8% 0,67R$ 8%

2,00% Custo total da campanha 62.000,00R$ 100.000,00R$ 61% 100.000,00R$ 61%

792,00R$ 792,00R$ Custo total de itens comercializados 50.000,00R$ 281.250,00R$ 463% 450.000,00R$ 800%

250,00R$ 250,00R$ Custos totais da campanha 112.000,00R$ 381.250,00R$ 240% 550.000,00R$ 391%

10,00% Receita total da campanha 158.400,00R$ 891.000,00R$ 463% 1.425.600,00R$ 800%

1,00R$ 1,00R$ Lucro total da campanha 46.400,00R$ 509.750,00R$ 999% 875.600,00R$ 1787%

2.000,00R$ Custo do ROI total da campanha 41,43% 133,70% 223% 159,20% 284%

5% Atual Valores Aumentar Valores Aumentar

8% Taxa de resposta 2,00% 5,00% 150% 8,00% 300%

Número de entrevistados (leads) 2.000 7.500 275% 12.000 500%

15% Taxa de conversão 10,00% 15,00% 50% 15,00% 50%

Número de clientes adquiridos 200 1.125 463% 1.800 800%

Taxa final de resposta do cliente 0,20% 0,75% 275% 1,20% 500%

Custo de aquisição por lead 31,00R$ 13,33R$ -57% 8,33R$ -73%

Custo de aquisição por cliente 310,00R$ 88,89R$ -71% 55,56R$ -82%

Atual Conservador Otimista Lucro por venda 232,00R$ 453,11R$ 95% 486,44R$ 110%

41,43% 133,70% 159,20% Valor gradual dos leads 5.500,00R$ 275% 10.000,00R$ 500%

46.400,00R$ 509.750,00R$ 875.600,00R$ 

Valores Porcentagem

PE - Número de leads adquiridos 1.801 1,20%

PE - Número de clientes adquiridos 270 0,18%

O Planejador de ROI para Marketing Direto Xerox® ProfitQuick®

ROI

Lucro total
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Custo total da campanha personalizada
(se aplicável)

Taxa de resposta conservadora estimada (leads)

Taxa de resposta otimista estimada (leads)

Taxa de conversão estimada (leads para compras)

Intervalo de taxa de resposta para nova campanha personalizada

Síntese dos resultados

Dados fundamentais de campanha

Número de pessoas-alvo

Custo da campanha

Taxa de resposta (leads)

Receita por item comercializado (ou por cliente):

Custo por item comercializado:

Taxa de conversão (leads para compras)

Valor estimado por lead

Campanha
personalizada

Campanha
atual

 PE - Taxa de resposta de lead

PE - Taxa final de resposta do cliente

Resultados fundamentais

Resultados de aquisição e conversão 

Ponto de equilíbrio (PE) para justificativa de custo gradual

Cenário otimista
Nova campanha personalizada: Nova campanha personalizada: 

Cenário conservador

Cenário conservador Cenário otimista
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Para saber mais sobre nosso amplo portfólio de recursos de alto nível, 
acesse: xerox.com/driveprofit.

O Xerox® ProfitAccelerator® Recursos para Empresas Digitais é a ferramenta que auxilia 
no aumento dos lucros, receitas e do sucesso em cada passo do caminho. O ProfitAccelerator 
Collection oferece algo para todos na organização. O ProfitAccelerator Collection dá suporte 
a executivos, vendas, marketing e operações em todo o processo de desenvolvimento 
de negócios. A Xerox possui uma equipe de profissionais comprometidos com o seu sucesso 
e que proporciona serviços de consultoria, vendas, marketing, fluxo de trabalho e 
desenvolvimento de aplicativos. Os recursos do ProfitAccelerator são entregues em todo 
o mundo através de uma rede de centenas de profissionais de desenvolvimento de negócios 
para clientes, incluindo gerentes de vendas e marketing da Xerox, analistas, consultores 
de desenvolvimento de negócios e parceiros externos de consultoria.

Comprovado.


