Reflexões sobre planejamento
Por Daniele Rodrigues
Não são verdade absolutas, nem uma lista de certo e errado. Apenas considerações
sobre o trabalho e os desafios do planejador, frente a um cenário de comunicação
complexo, mutável constantemente e com um consumidor cada vez mais conectado
e exigente.
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Pesquise (muito) e teste hipóteses. Nem tudo é óbvio, ainda mais quando se
trata de comportamento de consumidor.
O público mudou, está empoderado (ainda bem). Lembrese disso no
momento de traçar as estratégias.
Que canais ativar para atingir determinado resultado? Quais KPIs espera
mediante o canal ativado? Qual o DNA de cada canal e estratégia adotada?
Não se preocupe em estar em muitas frentes de comunicação e, sim, na
certa.
A estratégia precisa estar suportada por análises consistentes de três pilares:
mercado, consumidor e tecnologia.
É fundamental inovar para obter resultados diferentes. Benchmarking deve
ser parâmetro e não elemento de cópia.
Considere no planejamento como lidar com fãs e trolls, sucessos e crises
com posturas/ações estratégicas.
É preciso ler sobre várias áreas. Comunicação é apenas uma parte da
equação.
Equilíbrio de expectativa para ser exequível isso em diferentes âmbitos:
material (há tempo, recurso técnico e financeiro para executar?) e conceitual
(qual o momento da marca e discursos que pode endossar? Que tipo de
experiência o público dessas marca está preparado para participar?)
Cerquese de bons aliados: BI, analistas, atendimento e até aquele cara que
não tem nada a ver com o segmento em questão. Em momentos como
brainstorming, pessoas que pensam e vivenciam o mundo sob perspectivas
diferentes podem agregar mais do que uma plateia que diga amém às
verdades do planejador.
Conquiste o respeito do cliente para que ele veja seu planejamento como
estratégia e não como canais da moda. Menos pirotecnia e mais
comprometimento com entregas. Digital é mensurável (até demais).
Apresente argumentos sólidos e “cative” a confiança e o budget.
Para engajar o consumidor (like, share, compra) estabeleça uma troca
relevante. Pode ser reputação, benefício financeiro ou relacionamento (fazer
o consumidor se sentir conectado com a marca ou produto, sentirse
especial).
Por fim, planejadores, sejam inquietados sempre. E sempre. E sempre!

www.querosersocialmedia.com.br


