
2. Estratégias de promoção – Nível intermédio

2.4 Como criar um plano de comunicação

Existem muitos modelos úteis para um plano de comunicação eficaz desenvolvidos por

vários especialistas. Cada plano de comunicação deve ser adaptado às necessidades

reais que existam, sendo que estas vão mudando à medida do tempo e dependendo do

cliente.  Vejamos  uma  das  metodologias  usadas  para  estruturar  um  bom  plano  de

comunicação: o modelo dos 6 Ms.

Para construir um bom plano de comunicação que seja eficaz, é necessário ter em conta:

1) Mercado (Market): Temos de conhecer o nosso público-alvo e saber se estamos a falar

com as pessoas certas. Também precisamos de perceber se as nossas mensagens estão

estruturadas da melhor forma para esse público-alvo. Por exemplo, poderíamos enviar e-

mails personalizados, escrever conteúdo diferente e experimentar diferentes atividades. 

2) Missão (Mission): Isto ajuda-nos a definir os objetivos da campanha, que não podem

ser ignorados se quisermos que o nosso plano de comunicação funcione. Os objetivos de

comunicação  representam  aquilo  que  a  empresa  quer  alcançar  ao  implementar  a

estratégia de comunicação.  Pode ser um objetivo de aumentar  a promoção do nosso

produto, de reposicionamento ou de conseguir mais clientes. A escolha de que objetivo

seguir determina as ações de comunicação que irá realizar. 

3)  Mensagem (Message):  A comunicação é bem estruturada? A mensagem deve ser

definida com base nas necessidades reais do seu público-alvo. É preciso dar ao público

as respostas exatas que ele procura, sem acrescentar nem retirar nada. Desta forma, é

bastante importante ouvir, analisar e fazer um perfil detalhado do seu público-alvo para

poder criar uma mensagem promocional eficaz. 

Cada marca tem um espaço específico na mente do consumidor, que lhe atribui certas

características. O controlo e a gestão deste processo estão na esfera do Posicionamento

da Marca, ou seja, o posicionamento de uma marca na imaginação dos consumidores. É

claro que tudo isto envolve uma série de fatores emocionais e irracionais que deverão ser

explorados pela comunicação através da criação das mensagens publicitárias certas que

contenham os valores que se quer comunicar. Uma marca não é a soma dos produtos,

serviços e processos, mas sim uma mistura de emoções e pessoas.



4) Meios de comunicação (Media): Quantos e quais são os canais de comunicação que

podemos e devemos usar? É fundamental fazer uma análise aprofundada deste aspeto.

Criar um plano de comunicação envolve ainda definir os canais digitais e tradicionais a

serem usados para "comunicar" e "disseminar" conteúdo.

5) Dinheiro (Money): Um plano de comunicação deve ser sempre considerado tendo em

conta o orçamento disponível. Manter o aspeto económico sob controlo ajuda a prever e a

planear  todos  os  objetivos  sem  precisarmos  de  perder  tempo  a  desenvolver  ideias

demasiado caras,  o que nos permite gastar o dinheiro que temos da melhor maneira

possível.

6)  Avaliação  (Measurement):  Não  importa  o  quão  boas  são  as  estratégias  de

comunicação  implementadas  se  não  soubermos  como  fazer  a  avaliação  correta  dos

resultados. 

O último passo é monitorizar o impacto do conteúdo e calcular o retorno do investimento

na comunicação de forma a perceber os aspetos da estratégia que funcionaram e tentar

identificar algum ponto crítico.

Informação importante

O que é o retorno do investimento? O retorno do investimento (ROI) é a velocidade com

que uma empresa consegue recuperar o total dos seus investimentos, e é calculado ao

dividir o lucro operacional pelo capital operacional líquido investido. O ROI permite medir

com  confiança  o  desempenho  de  uma  série  de  atividades  de  comunicação.

Resumidamente, é o resultado da combinação dos objetivos gerais da empresa com os

objetivos  de desempenho (os  objetivos  específicos  do nosso plano de comunicação).

Analisar os dados qualitativos e quantitativos permite-nos perceber se os objetivos de

desempenho foram alcançados. A fórmula mais usada para calcular o ROI é a seguinte:

ROI = Lucro líquido / Capital investido. O lucro líquido indica a receita total resultante da

campanha  de  investimento,  excluindo  o  capital  investido.  Vejamos  este  exemplo:

investimos 50000€ numa campanha de comunicação que nos deu 120000€ em vendas

dos nossos produtos.  Deste modo,  o lucro líquido é determinado ao fazer  120000€ -

50000€. Já o termo capital investido indica simplesmente a quantidade de dinheiro que se

investiu (no nosso exemplo seriam 50000€).


