
Sprinklr, Hootsuite, Mailchimp, Hubspot, Lumen5, KissMetrics, Canva, Trello,
BuzzSumo, Anchor, Hotjar, SalesForce, Slack, Buffer, Asana, Google Analytics ou
Yoast. Se, tal como eu, estas e outras ferramentas também fazem parte do seu
quotidiano, provavelmente já estará a visualizar as suas diferentes aplicações.
Mas, estes exemplos são apenas uma ínfima representação da realidade e, quem
não lida com isto diariamente, por vezes nem imagina os bastidores do processo
de seleção. 

Escolher uma ferramenta de marketing digital pode ser uma verdadeira dor de
cabeça para os profissionais da área. Cerca de 8000! É este o número de soluções
tecnológicas de marketing disponíveis em todo o mundo. Das redes sociais ao e-
mail, da criação de conteúdos à gestão de dados – e muito mais – esta imagem de
Scott Brinker, Editor do blogue chiefmartec.com, empreendedor e especialista em
programação e tecnologia de marketing, é o espelho do panorama global das
ferramentas digitais. 

E SE POUPAR TEMPO
AGORA SIGNIFICAR MAIS
GASTOS NO FUTURO?
Rita Fevereiro, Head of Digital Marleting  | ALL Comunicação
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Fonte: chiefmartec.com



Orçamento: O custo importa? Qual é o budget disponível? 

Experiência: Como é a experiência do utilizador? Preciso de ter formação para
saber utilizar a ferramenta ou posso pôr logo as mãos na massa? 

Integração: A plataforma permite integrações com outras ferramentas que já
utilizo na minha organização ou funciona apenas de forma individual?

Adaptação: À medida que o meu negócio cresce e se transforma, é possível
fazer upgrades à plataforma? Ou aquilo que estou a contratar agora será
sempre o mesmo a que terei acesso no futuro? Se for esse o caso, terei de
migrar para uma nova plataforma e começar o processo de novo? 

Com tanta oferta, o mais difícil é saber por onde começar! Como escolher a
ferramenta mais adequada? A resposta segue em quatro passos:

#1 - Defina os seus objetivos 

Por que razão pretende subscrever ou adquirir uma determinada ferramenta?
Para poupar tempo na realização de determinadas tarefas, automatizando
processos? Para garantir maior rigor na gestão de dados? Para passar a realizar
atividades em larga escala? Ou até para internalizar processos em vez de recorrer
a outsourcing? 

Qualquer que seja o objetivo, o importante é que este esteja definido e seja claro.

#2 – Estabeleça critérios de seleção

Muitas vezes focamo-nos imediatamente nas funcionalidades de uma
determinada tecnologia, sem antes considerar e priorizar, fatores de decisão
importantes. Por exemplo:

Pegando neste último ponto como exemplo – recomeçar o processo como
consequência da evolução do negócio, não tem de ser um critério de exclusão.
Mas só pensando nestas questões agora é que podemos garantir maior eficiência
e redução de custos no futuro. 

É assim fundamental definir critérios de seleção e estabelecer prioridades.
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#3 - Faça o trabalho de casa

Perder tempo agora a selecionar a ferramenta mais adequada a um determinado
objetivo e à sua organização, pode significar uma poupança de tempo e dinheiro
mais tarde. Por isso, faça já o trabalho de casa e prepare-se. A escolha de uma
ferramenta de Marketing Digital – como aliás, de uma qualquer outra plataforma
de negócios – deve ser ponderada. Uma vez definido o objetivo e priorizados os
critérios de seleção, e ainda antes de começar a comparar as diferentes opções,
liste as principais funcionalidades numa lógica “Must Have vs. Nice to Have”.
Quais são as funcionalidades mais importantes para o objetivo que quer atingir?
Por exemplo, se pretender contratar uma plataforma de gestão de redes sociais,
com o propósito de garantir que tudo o que é publicado é revisto por
determinadas pessoas dentro da sua organização de forma célere e rigorosa,
então a principal funcionalidade da ferramenta que escolher tem que estar
alinhada com este objetivo. Ou seja, ao avaliar as diferentes ferramentas, deve
garantir que a plataforma escolhida tem um processo de aprovação hierárquica de
conteúdos automatizado.

#4 – Faça cedências

Por último, compare três ou quatro ferramentas – que lhe tenham sido
recomendadas diretamente ou em publicações de referência - de acordo com o
objetivo, os critérios e as funcionalidades estipuladas previamente. 
Mas lembre-se: por vezes demoramos mais tempo na escolha de uma ferramenta
porque não queremos abdicar de algo ou fazer escolhas. A realidade é que, e
apesar de existirem 8000 soluções tecnológicas de Marketing em todo o mundo,
só muito raramente encontraremos uma plataforma que tenha todas as
funcionalidades que queremos a um custo que podemos suportar. Daí ser tão
importante a fase de seleção de critérios e a sua priorização, logo no início do
processo, e posteriormente das funcionalidades desejadas. É isto que nos vai
permitir fazer cedências e tomar uma decisão mais eficaz e informada, com
impacto positivo no futuro. 

É fácil perdermo-nos neste mundo imenso onde há cerca de 8000 caminhos a
seguir. A escolha do meio de transporte pode ser demorada, é um facto. Só que
quanto mais ponderada e analisada for, mais certeira será, melhor chegaremos ao
nosso destino e de forma mais eficiente. É uma escolha também, uma decisão –
investir tempo no processo de seleção agora para poupar no futuro de uma
gestão adequada. E depois, deixemos o marketing digital fazer a sua magia.
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