
GUIDE BOAS PRÁTICAS
RÉGUA DE COMUNICAÇÃO



Alinhamento e 
coerência são 
fundamentais.

O mapeamento de toda a campanha, assim como a 
produção coesa para cada uma das etapas permite 
que o planejamento possa alcançar os resultados 
desejados. 

Dessa maneira, a segmentação em momentos para 
a criação da comunicação é fundamental e deve 
seguir algumas premissas básicas.



Segmentação

1. Ambientação

• Mercado

• Estratégia

• Objetivos

• Público-alvo

2. Produto

• Mapeamento

• Identidade Visual

• Linguagem

3. Divulgação

• Cronograma

• Régua

4. Mídia

• Formatos

5. Diretrizes

• Do’s e Don’ts

6. Movimento

• Mensuração

• Alinhamento



Questões para 
organização.

Cada um dos momentos de segmentação são 
acompanhados de questionamentos que devem ser 
saciados antes de se iniciar a campanha, assim como 
diretrizes a serem seguidas. 

Compilar essas informações antes de iniciar a entrega 
faz com que haja uma preocupação com o macro e 
cada movimento torne-se parte constituinte do 
caminho que levará para o objetivo final.



AMBIENTAÇÃO



Análise de mercado.
Conhecer quais são os demais players atuantes 

no mesmo segmento proporciona uma maior 
segurança no momento de se posicionar.



Quem mais atua nesse segmento?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

Em quais frentes se posiciona?

Qual a estratégia de relacionamento?

Qual a aceitação do público?

Quais são as dores do público?

Quais são as ofertas?



Público-alvo.
Quanto maior o conhecimento acerca de com 
quem se dialoga, maior a facilidade de se criar 

um relacionamento próximo e humanizado.



Quais produtos ele já consome?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

Em quais categorias já pode ser inserido?

O que sabemos do comportamento?

Qual relação desenvolve com a marca?

O que criaria interesse para algo a mais?

Cliente
vigente



Como ele pode ser conquistado?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

A qual marca se alinha hoje?

O que oferecemos de melhor?

Qual o melhor momento para ativá-lo?

Como nos tornarmos mais atrativos?

Novo
cliente



Objetivos.
Clareza acerca do que queremos que o cliente 

faça e quais são as necessidades que podemos 
suprir direciona a comunicação.



Qual necessidade suprimos?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

O que queremos que o cliente faça?

Quais números desejamos alcançar?

O que define uma campanha de sucesso?



Estratégia.
Quais são os pontos que receberão maior 

atenção e em quais frentes nos posicionamos 
define alcance e conversão do público.



Em quais frentes nos comunicaremos?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

Qual a melhor frequência de contato?

O que iremos valorizar?

Quais respostas esperamos gerar?



Alguns pontos-chave tendem a 
direcionar quais são as melhores 
características a serem abordadas na 
divulgação do produto.

O cliente tende a se direcionar para 
alguma dessas frentes e, dessa forma, 
conseguimos reter a sua atenção.

Estratégia competitiva.
Vantagem estratégica
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• Custo: conseguir atrair aqueles que 
buscam pelo melhor custo faz com que 
se diferencie dos demais. Otimizar 
processos e fornecedores  podem  te 
ajudar nesse processo.

• Diferenciação: a sua solução irá 
oferecer uma vantagem para o público. 
Dessa maneira, o valor agregado passa 
a ser visto também como um 
investimento.

• Foco: trabalhando em um nicho 
muito específico, é possível encontrar 
uma maneira de satisfazer plenamente 
as necessidades desse mercado.

Estratégia competitiva.
Vantagem estratégica
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PRODUTO



Mapeamento.
O conhecimento acerca do que se entrega assim 

como uma coerência no seu posicionamento 
geram reconhecimento e desejo.



Qual o ponto forte do produto?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

Qual a maior ênfase no que comunicamos?

O que irá atrair as pessoas?

Quais pontos são imprescindíveis?



A criação de um briefing estruturado 
auxilia na produção de uma 
comunicação alinhada.

Briefing. Tópicos de Construção

1. Conteúdo

2. Problema a ser resolvido

3. Cliente e comportamento

4. Desafio da comunicação

5. Ação que o cliente deve tomar

6. Benefícios e oportunidades

7. Restrições e obrigatoriedades

8. Formatos

9. Segmentações

10. Subsídios mídia



Identidade visual.
A definição ou criação de um kv possibilita que as 
ideias sejam apresentadas da mesma maneira, 

independente do formato de desdobramento aplicado.



Qual o KV utilizado?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

Como deverá ser a estrutura da peça?

Quais os pontos a serem valorizados?

Onde ficarão as informações técnicas?

Como será feito o direcionamento ou CTA?

Há uma campanha guarda-chuva?



Linguagem.
O reconhecimento pelo tom de voz, assim como frases 

referentes a campanhas vigentes trazem segurança 
para o cliente e o incentivam a tomar a ação desejada.



Qual o tom de voz?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

Há algum termo de campanha?

Algum dos produtos tem especificidade? 

Interrogações podem ser usadas?

Os verbos devem ser imperativos?

Há textos específicos que devem constar?



Diretrizes: vocabulário.

Manter algumas condutas no 
momento de construir os textos 
aumenta a sua conversão, assim 
como a tomada de ação dos clientes.

Prefira frases curtas: elas facilitam o entendimento.
“Confira os benefícios do seu novo plano da Claro.”
“Com o Claro clube você curte experiências incríveis.” 

Verbos no imperativo: quando precisamos gerar 
estímulos esse é o formato mais adequado.

“Baixe o app Minha Claro e facilite o seu dia a dia.” 
“Acesse a sua fatura em apenas alguns cliques.”

Frases afirmativas: foque no positivo, ao invés da 
negativa.

“Assista às partidas do seu time do coração.” ao invés de  
“Não perca nenhuma partida do seu time do coração.”

“Garanta a diversão da criançada com conteúdos 
especiais.” ao invés de “Não deixe a criançada entediada, 
aproveite os conteúdos especiais.”



Diretrizes: tom de voz.

A maneira como é comunicada uma 
mesma informação definirá qual é a 
recepção do cliente.

Aproxime a comunicação.
Quando possível, chame o cliente pelo nome com o uso 

de dados variáveis.

Valorize a experiência.
Mais do que a oferta do produto, dê ênfase no que aquela 

entrega poderá proporcionar para o cliente.

Esteja alinhado ao tema.
Assuntos técnicos, retratação de problemas ou 

formalidades devem assumir um tom mais sério. Quando 
desejamos estimular uma adição ou migração, ser leve é 
uma estratégia mais assertiva. 



Diretrizes: dimensão.

Cada formato de conteúdo 
apresenta um tamanho ideal 
diferente. No segmento  “Formatos” 
estão aplicadas marcações 
indicativas. 

Estrutura restrita.
Formatos como o SMS, por exemplo, não podem exceder 

os 160 caracteres, não podem levar acentos e são permitidas 
abreviações ou omissão do ponto final.

Estrutura semirrestrita.
Formatos como RCS ou posts para redes sociais não são 

considerados com um padrão da Claro (somente o limite do 
formato), mas devem ser breves para manter a atenção até 
a conversão.

Estrutura aberta.
Lps, por exemplo, permitem uma maior variação 

relacionada ao tamanho do conteúdo. Podemos aplicar abas 
diferentes, oferecer direcionamentos ou aplicar outros 
formatos correlacionados.



Diretrizes: apelos visuais.

O uso de emojis pode deixar a 
comunicação mais descontraída e leve, 
uma estratégia válida quando 
precisamos pedir algo do cliente, como 
a interação em pesquisas de satisfação.

Usos possíveis:

• Títulos dos e-mails.

• Apresentação de benefícios. 

• Encerramentos pré CTA.

• SMS.

• Redes sociais.

• Mensagens de WhatsApp.



Diretrizes: atração para conversão.

Fazer com que um e-mail seja aberto é o 
primeiro desafio da conversão. Para isso, 
alguns pontos do subject são fundamentais.

Como formular um subject:

• Seja breve. O ideal é estar entre 20 e 40 caracteres.

• Não use caixa alta para não afastar o cliente.

• Ofereça uma solução necessária para aquele público.

• Cuidado com a pontuação: o uso de reticências ou pontos
de interrogação podem descredibilizar a entrega.

• Quando possível, personalize com o nome do cliente.

• Quando possível, use caracteres diferenciados para
chamar a atenção (✪♫☻✓).

• Estimule a curiosidade e crie um senso de urgência. 



Diretrizes: a importância da inovação.

O Novo é uma das grandes apostas 
da Claro. Traga isso para a 
comunicação como um diferencial 
para os clientes.

Inovação em tecnologia.
Valorize as ofertas e novos lançamentos da Claro.

Inovação em usos.
O que pode ser feito ou facilitado com o uso de 

determinada entrega é um ponto fundamental para a 
conversão.



DIVULGAÇÃO



Cronograma.
Considerando a organização interna e a 

comunicação final com o cliente, o cronograma 
deve ter todos os momentos segmentados.



Exemplo de fluxo.

Estudo 
preliminar

Formulação 
do pedido

Estruturação 
do briefing

Criação

AprovaçãoDisparoMensuraçãoAlinhamento

Reinicia o ciclo



Régua.
Esse é o momento de alinhar todos os 

formatos que serão utilizados e em quais 
datas deverão ser ativados. 



Diretrizes para criação.

Momento X Momento Y Momento Z

Disparo formato A

Tempo de ativação

Disparo formato B

Tempo de ativação

Disparo formato A

Tempo de ativação

Disparo formato C

Tempo de ativação

Disparo formato A

Tempo de ativação

Disparo formato C

Tempo de ativação

Disparo formato B

Tempo de ativação

DURAÇÃO GERAL DA CAMPANHA



Mídia



Formatos.
Os formatos se adequam aos objetivos, 

públicos e produtos a serem ofertados. Cada 
um deles oferece diferentes possibilidades de 

conversão, alcance e engajamento.



Formatos
x

Entrega
x

Público.

É fundamental adequar a comunicação 
equilibrando:

• O que está sendo oferecido?

• Qual é o público que buscamos atingir?
• Qual é o meio que esse público mais consome?

Conhecendo o comportamento, características e 
formatos é possível fazer com que o comunicado 
chegue de maneira orgânica e possa assim 
aumentar o interesse desejado.



E-mail mkt.

Online: possibilidade de formatos.

Banner.

Anúncio.

Redes sociais.

ADS.

WhatsApp.

RCS.

Vídeo.

Áudio.

Native.



SMS.

Offline: possibilidade de formatos.

Transpromo.

Anúncio.

Push.

Mala direta.

OOH.

Voicer.



Aplicações.

Exemplos de formato para visualização.



E-mail opção 1.
Cabeçalho
Marca Claro à esquerda.
Ícones de serviços à direita.

Banner
Imagem à esquerda.
Texto e submarca à direita.

Texto de 
Introdução

Informações gerais
Benefícios, ofertas, destaques, tópicos
ou outras informações complementares.

CTA
Encerramento do e-mail
+ contatos e botões.

Rodapé
Marca Claro à esquerda.
Mídias sociais à direita.

Texto Legal

Fixo

Elementos 
variáveis

Fixo, exceto para 
Claro empresas



E-mail opção 2.
Cabeçalho
Marca Claro à esquerda.
Ícones de serviços à direita.

Banner
GIF animado ou imagem estática.

Título

Informações gerais
Benefícios, ofertas, destaques, tópicos
ou outras informações complementares.

CTA
Encerramento do e-mail
+ contatos e botões.

Rodapé
Marca Claro à esquerda.
Mídias sociais à direita.

Texto Legal

Fixo

Elementos 
variáveis

Fixo, exceto para 
Claro empresas

Texto



Régua: fatura/serviços.



Régua: fatura/serviços.



Régua: Clato tv.



Régua: Aparelhos.



Régua: Claro empresas.



Régua: Now/newsletter.



Banners: RCS.



Banners: no site da Claro.

Versão Desktop.



Banners: no site da Claro.

Versão Mobile.



Banners: redes sociais - Facebook.



Banners: redes sociais – WhatsApp/Instagram.



Transpromo.



Anúncio.



Mala-direta.



Diretrizes



Do’s e Don’ts.
Tenha clareza acerca das diretrizes que devem 

ser seguidas para além da comunicação vigente.



Há uma campanha guarda-chuva?

Questionamentos: processo de organização de ideias.

O que é de presença obrigatória?

O que não pode ser aplicado?

Como as aplicações devem ser feitas?

Como as criações devem ser organizadas?



Movimento



Mensuração 
de resultados.

Após a aplicação da campanha, é preciso 
conhecer quais foram os resultados 

alcançados para que seja feito o balanço geral.



Quais pontos tiveram maior engajamento?

Pontos de atenção: algumas diretrizes.

Quais formatos criaram maior conversão?

Qual frente merece um investimento maior?

Algum formato deve ser retirado?

Houve algum problema na comunicação?

Os objetivos foram alcançados?



Variáveis avaliadas: algumas diretrizes.

Taxa de cliques.

Repercussão.

Taxa de conversão.

Engajamento.

Taxa de adesão.



Alinhamento 
de estratégia.

Tendo considerado quais foram os resultados 
encontrados é possível diagnosticar o que deve 
ser ponderado ou receber maior investimento.



OBRIGADA!


