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Em entrevista ao Mundo do Marketing, Conrado Adolpho fala das vantagens do conceito. 

 

Os 4 Ps propostos por McCarthy podem ser um dos principais conceitos do Marketing, mas, 

para Conrado Adolpho, a lista é um pouco maior em se tratando do Marketing Digital. O autor 

do Best-seller “Google Marketing”, que chega à quarta edição com 15 mil unidades vendidas, 

propõe 8 Ps para melhorar a estratégia online das empresas e maximizar os bons resultados. 

  

Para promover as vantagens do conceito, chega às livrarias este mês o livro “Os 8 Ps do 

Marketing Digital”, da editora Novatec. Atuando há 10 anos na área, Adolpho planeja ainda o 

lançamento do e-book “30 dicas para o sucesso rápido”, que estará disponível gratuitamente. 

   

 Em entrevista ao Mundo do Marketing, Adolpho destaca as principais características da teoria 

e explica por que é necessário criar um ciclo infinito que compreende a atuação da empresa na 

internet, composto por Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, 

Personalização e Precisão.  

 

Por que 8 Ps? 

 

"Hoje temos uma quantidade muito grande de players dentro do mercado: o analista, a 

empresa que faz otimização de site, mídias sociais, métricas, e-mail marketing, um monte de 

fornecedores, que acham que, naquele momento, são os mais importantes. Com isso, o 

empresário acaba ficando perdido, sem saber o que contratar e em que hora. Por exemplo, ele 

não sabe que não deveria contratar uma empresa que envia e-mail marketing sem ter antes o 

mailing. Mas não adianta comprar mailing, o retorno de compra de mailing é muito baixo. É 

muito mais fácil investir numa ação para construir o mailing dele do que comprar o mailing e 

enviar. Assim como não adianta também colocar alguma campanha de mídias sociais se não 

há conteúdo para fazer essa campanha. Mídia social é conteúdo, não promoção. O conteúdo é 

uma “cola social”. As empresas ficam confusas sobre quais são as competências que precisam 

no momento. É isso que os 8 Ps propõem". 

  

As transformações da internet 

 

"A internet transformou a relação de tempo-espaço e mudou o modelo de negócio de várias 

empresas. Há, por exemplo, uma Zappos, que é a maior vendedora de sapatos e artigos de 

moda do mundo pela internet, porque consegue vender para qualquer lugar. O e-commerce é 

o primeiro movimento – a primeira mudança em modelo de negócio – a partir dessa 

transformação na questão do espaço que a internet promove. Há o fenômeno de compras 

coletivas, que é um conceito que a internet traz. A internet entra como resposta para aquilo 

que o ser humano já queria". 

  

Os 8 Ps 

 

"Os 4 Ps são variáveis controladas – preço, praça, produto e promoção – para atuar no 

mercado de maneira mais eficiente. Os 8 Ps são um processo e não variáveis controláveis. O 

primeiro P é pesquisa. Antes de planejar é preciso pesquisar. O segundo P é planejamento, 

pois para produzir o site é necessário planejá-lo. Na internet você envolve designer, pessoal de 

jornalismo, marketing, desenvolvedor, uma quantidade muito grande de pessoas com 

diferentes competências que precisam falar a mesma linguagem. Por isso é necessário o P de 

planejamento. 

  

Depois vem produção, publicação de conteúdo, dentro e fora do site, como nas mídias sociais. 

Aí sim aparece o P de promoção, que é o quinto. Não só promovendo a marca simplesmente, 

mas com um viés de propagação, que é o sexto P, o famoso Marketing Viral, mas algo muito 

mais profundo. É se aproveitar do alto grau de atividade do consumidor – não existe uma 

revolução no Egito ou um case Arezzo à toa: o consumidor hoje tem o software e o hardware 



para expor suas opiniões. É um consumidor muito mais ativo do que nas décadas de 1970 e 

1980. 

  

Depois de promover para que o consumidor propague, há outra teoria em torno disso que são 

as campanhas colaborativa e competitiva. A colaborativa significa as pessoas se juntarem por 

uma causa, enquanto a competitiva é algo como “Escreva uma frase e concorra a um iPad”. Ou 

seja, estar competindo com outras pessoas. Fazendo tudo isso – promoção e propagação – é 

hora do sétimo P, que é a personalização. Na internet, é possível personalizar comunicação em 

massa, tratando o consumidor como um indivíduo. Finalmente, a precisão é o oitavo P, o que 

significa mensurar, medir tudo". 

  

Empresas circulares 

 

"A partir do momento em que a empresa faz do primeiro ao oitavo P, é possível conhecer 

melhor o mercado. Hoje não existe processo linear, os processos são circulares. A empresa 

circular é aquela que, quando termina um ciclo, volta para melhorá-lo. O primeiro iPod, por 

exemplo, que nem chegou ao Brasil, era horroroso e foi melhorando até o iPod Touch. Quem 

começou com isso foi a Microsoft, com o Windows 3.11. Este é o conceito das empresas que 

lançam o mesmo produto várias vezes. Os 8 Ps não são uma linha, que tem início, meio e fim. 

Eles têm um início, que é a pesquisa, mas não têm um fim. Depois de chegar ao oitavo P e 

mensurar tudo o que deu certo, é necessária uma pesquisa para entender com mais 

propriedade e reiniciar um novo ciclo. Cada vez que você gira esse ciclo, aprende mais sobre o 

seu negócio". 

  

Pequenos e médios negócios 

 

"Quero mostrar para as pessoas que estratégias de Marketing Digital podem ser usadas tanto 

para profissionais liberais como para empresas grandes. Temos mais de 100 cases que 

obtiveram sucesso com os 8 Ps, desde o case do Mario Persona, que é um palestrante, até o 

do Flamengo, da Nokia, da Trip. Um conceito que os 8 Ps trazem para o mercado é a questão 

de integração entre competências que parecem muito distintas, mas que conversam entre si. 

Os 8 Ps são um método que ajudam o negócio a ganhar dinheiro, mas também uma teoria 

voltada para pequenos negócios. Os 8 Ps não são voltados para a Unilever. Ela até pode usá-

los, mas será muito pouco, porque já tem muita gente que se preocupa com a empresa. Os 8 

Ps são voltados para o micro e pequeno empresário, além do profissional liberal. 

 

Fonte: Mundo do Marketing, 9 ago. 2011. [Portal]. Disponível em: 

<http://www.mundodomarketing.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2011. 


