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OS 8P’S DO MARKETING DIGITAL

Criada por Conrado Adolpho, a Metodologia 
8P’s aborda de forma completa as mais efi-
cazes estratégias de marketing digital, tendo 
em consideração as mudanças nos hábitos 
de consumo provocadas pela Internet, o 
comportamento do internauta na rede, o seu 
relacionamento com marcas e empresas, a 
estruturação de um plano de marketing digi-
tal, o desenvolvimento de campanhas, o es-
tímulo do relacionamento nas redes sociais e 
a monitorização de resultados.
Os 8 P’s são um método para que as em-
presas utilizem de modo eficaz e rentável as 
melhores ferramentas para o seu negócio. Po-
dem ser o Google, Twitter, Facebook ou You-
Tube, entre tantas outras que existem e vão 
surgindo, dia após dia. No entanto, o impor-
tante nem é propriamente cada uma dessas 
ferramentas. Cada negócio ou marca tem uma 
identidade própria cuja comunicação pode ser 
mais viável através de uma ou outra ferramen-
ta online. O mais importante é o uso que lhes 
é dado. É fundamental perceber o conceito de 
cada P para que, no momento certo, observe o 
mercado e perceba o que existe e que mais se 
adapta ao objetivo da sua empresa. Se a Inter-
net muda a cada segundo, as empresas têm 
que se adaptar e mudar em paralelo.

A Beat Digital desenvolve muito mais do 

que ações de marketing digital. O nosso 

trabalho tem como base uma verdadeira 

estratégia completa e aprofundada de 

técnicas comprovadas para a Internet: a 

Metodologia 8P’s do Marketing Digital.

INTRODUÇÃO
Este E-Book Metodologia 8 P’s serve para de-
screver, de modo sucinto, o que cada P faz 
e como esse serviço pode ser aplicado em 
cada empresa. Recomendamos no entanto 
que todos os interessados na metodologia 
leiam o livro ‘Os 8 P’s do Marketing Digital’ da 
autoria de Conrado Adolpho.
Editado em Portugal em 2012 e já com mi-
lhares de cópias vendidas, ‘Os 8 P’s do Mar-
keting Digital’ apresenta aos profissionais do 
marketing, administradores, empresários e 
estudantes os passos para se ter êxito nas 
estratégias de negócios de todos os tipos 
através da Metodologia 8 P’s de Marketing 
Digital. Mostra também, através de 100 estu-
dos de casos e inúmeras dicas de ferramen-
tas, o lado prático do marketing digital, sem, 
no entanto, deixar de expor de forma didácti-
ca e abrangente toda uma nova teoria gerada 
pela era do conhecimento e pelas novas tec-
nologias da informação e da comunicação.

http://bit.ly/ZTVlwR
http://bit.ly/15P0wpg
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A Metodologia 8 P’s do Marketing Digital 
contempla uma série de procedimentos que 
uma empresa deve seguir para obter o suc-
esso na sua Estratégia Digital, incluindo o 
planeamento de todos os passos a realizar 
na internet para que seja efectivamente uma 
plataforma de negócios.
Sempre atualizada, esta metodologia baseia- 
-se em explorar as melhores ferramentas que 
a internet oferece hoje às empresas, criando 
um processo cíclico que se renova a cada 
período na busca de resultados cada vez 
melhores.
As empresas já perceberam que o ciclo do 
produto deve começar no consumidor e não 
o contrário. Por essa razão os departamen-
tos de marketing passaram a pesquisar o 
que o consumidor deseja para aproximarem 
os produtos às necessidades e vontades do 
próprio consumidor.
A estratégia dos 8 P’s é, por isso, um pro-
cesso circular que começa no consumidor e 
termina no consumidor. Na verdade, a Estra-
tégia Digital nunca acaba, repete-se sempre, 
com cada vez mais precisão e cada vez mais 
incisiva.
Esta metodologia apresenta uma sequência 
contínua de passos que levam a empresa a 
um processo cíclico de geração de conheci-
mento a respeito do consumidor e do seu 
próprio negócio na internet. Procura a melhor 
forma de divulgar a sua marca apoiando-se 
na atividade do consumidor para estimular a 
circulação de informação. 
 
 

ESTRATÉGIA COMPLETA E 
APROFUNDADA DE ACÇÕES 
DE MARKETING DIGITAL

As empresas já 

perceberam que 

o ciclo do produto 

deve começar no 

consumidor 

e não o contrário

O objectivo é gerar uma comunicação viral 
da sua marca. Medir os resultados e avaliar o 
perfil do público-alvo para direcionar as suas 
novas ações de marketing digital é por isso 
indispensável para o sucesso da Estratégia 
Digital a executar.
Hoje em dia, a minimização dos riscos pas-
sou a ser a maior preocupação das empre-
sas, principalmente na atual conjuntura 
económica de crise em Portugal.
A metodologia 8 P’s do Marketing Digital per-
mite precisamente isso: minimizar riscos e 
controlar o processo de aposta nos recursos 
da internet com muito rigor. O marketing digi-
tal transformou-se na melhor estratégia em 
tempos de crise, até porque o virtual aproxi-
mou-se bastante da realidade das pessoas e 
das empresas.
Em suma, este método permite às empresas 
descobrir como age o consumidor e, talvez 
até o mais importante, o que resulta e o que 
não resulta para que o seu negócio obtenha 
os resultados pretendidos.
Acreditamos que a criação de cultura de mar-
keting digital em Portugal e a sua aplicação 
nas empresas nacionais pode ser um factor 
competitivo num mundo globalizado. Os 8 
P’s podem ser as novas armas para as PME’s 
portuguesas enfrentarem os desafios da cri-
se socioeconómica.

PESQUISA PLANEAMENTO PRODUÇÂO PUBLICAÇÃO

PROPAGAÇÂOPERSONALIZAÇÃOPRECISÃO PROMOÇÃO
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1-P– 
PESQUISA

Pesquisa sobre os hábitos 

dos consumidores/

utilizadores da internet 

de modo a permitir criar 

um perfil exacto do 

público-alvo

PESQUISA PLANEAMENT

PRECISÃO

Da mesma forma que os alicerces são determinantes para o equilíbrio dos 
edifícios, também o 1º P se assume como a base de toda a estratégia integrada 
dos 8P’s do marketing digital. Esta primeira fase consiste no levantamento 
de dados de pesquisa com o objectivo de compreender o comportamento 
do consumidor. Se quer vender de forma eficaz, então precisa de conhecer 
profundamente aquele a quem vai comunicar a sua marca ou vender o seu 
serviço ou produto: o consumidor.
Um bom trabalho no 1º P possibilita a capacidade de detetar qual o melhor 
momento para efetuar uma venda ou capturar leads de um determinado seg-
mento. Descobrir e saber utilizar ferramentas gratuitas como o Google Trends 
ou a Ferramenta de Palavras-Chave do Adwords (Google) poderá fazer a difer-
ença na hora de analisar resultados.
A escolha das palavras-chave mais adequadas ao seu negócio, para que o 
website da sua empresa seja encontrado nas primeiras posições do Google, 
obtendo assim um tráfego substancial, é uma das principais metas a seguir.
No 1ºP vamos então verificar as pistas que os consumidores deixam na sua 
actividade online, através de cada post, comentário ou pesquisa. Esta análise 
detalhada só é possível porque actualmente, devido às mais variadas formas 
de interacção que a internet possibilita, o consumidor é muito ativo em termos 
de comunicação dentro do enorme mercado da internet.
O consumidor tem à disposição o hardware (computadores, smartphones, 
notebooks, a infra-estrutura da rede) e o software (redes sociais como o Face-
book, Twitter, Instagram ou YouTube, entre tantas outras).
A colocação do hardware e software ao serviço das pessoas é um fator 
muito positivo para o mercado como um todo, pois leva as empresas a serem 
mais transparentes e elimina os maus jogadores através da evidência das 
suas falhas. A internet, sobretudo as redes sociais, alteraram a dinâmica do 
mercado de um modo ainda não observado em nenhuma esfera do ambiente 
comunicacional.
Existe porém um ponto a ter em conta neste novo ambiente online que em vez 
de expor as falhas de um negócio ajuda-o no ato de traçar as suas estratégias 
para a abordagem do mercado. Na internet, cada bit deixa um rasto e quanto 
mais o consumidor interage com a rede, mais pistas existem sobre o que cada 
pessoa gosta e o que não gosta. O consumidor, na sua navegação, vai dando 
indicadores por vezes muito precisos sobre as suas intenções ou desejos de 
compra. Uma empresa que saiba e consiga interpretar esses sinais conseguirá 
identificar mais facilmente as vontades e as necessidades dos consumidores. 
Esta sempre foi aliás uma das principais missões do marketing.
O ambiente físico segue o ambiente virtual. Após desenvolver buscas no 
ambiente virtual, o consumidor decide as suas atitudes no mundo físico. A 
empresa que estiver melhor preparada no campo das pesquisas estará mais 
perto de ter êxito nas suas vendas.
As palavras-chave de cada negócio são registadas a cada segundo no Google 
e as informações sobre o número de buscas, tendências de pesquisa de uma 
determinada palavra ao longo do tempo e vários outros dados estão abertos 
gratuitamente para qualquer um que saiba como usar a ferramenta correta. O 
1º P serve para, entre outras coisas, fazer o levantamento desses dados.

Acompanhe os textos sobre 1º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/123cdSr 

http://bit.ly/123cdSr
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Sabia que em países como a Suécia ou a Holanda a construção de um edifício 
divide-se em duas fases bem distintas? É verdade. Existe a fase do planea-
mento que leva cerca de 80% do tempo total e a fase da construção que ocupa 
os restantes 20%. Ou seja, os responsáveis planeiam durante 8 meses para 
fazer a obra apenas em 2 meses. Em contraponto, existem países onde a reali-
dade é totalmente oposta. Normalmente é nestes países que se verificam as 
maiores derrapagens, quer em termos de tempo, quer em termos financeiros.
Fazer um bom planeamento antes de iniciar qualquer acção de marketing dig-
ital é, por isso, essencial para o sucesso da presença online da sua empresa.
O 2º P de Planeamento consiste na criação de um projecto completo da Estra-
tégia Digital para a sua empresa: desde o wireframe do website, ao planea-
mento de acções nas diversas redes sociais, sem esquecer o planeamento da 
aplicação de técnicas SEO (Search Engine Optimization) e o desenvolvimento 
de campanhas com altas taxas de retorno sobre o investimento no Adwords, 
assim como a programação da sua campanha de e-mail marketing e a pre-
paração das respectivas ferramentas de mensuração. 
O acto de planear é determinante para o sucesso do projecto. É também fun-
damental que toda a equipa operacional execute o planeamento desde a sua 
concepção. Esta fase quando é executada com total sinergia de esforços dos 
profissionais envolvidos melhora em muito a implementação do que se pre-
tende fazer. Um planeamento bem feito e organizado não evita o chamado 
retrabalho, mas minimiza-o em cerca de 5%.
Depois das informações vitais recolhidas no 1º P é elaborado um documento 
que será a diretriz de todo o Projeto 8 P’s. O documento pode ter algumas 
dezenas ou centenas de páginas, depende do tamanho do projeto, mas o 
essencial é reunir a explicação minuciosa do que será feito nos restantes P’s.
O planeamento deverá contemplar o layout do website que será desenvolvido, 
deverá mostrar como o site da sua empresa se irá transformar numa máquina 
de vendas, deverá contemplar o estudo das palavras-chaves ideais para po-
tenciar o seu negócio e trabalhar as técnicas de SEO, além do trabalho a de-
senvolver nas redes sociais, promoção em links patrocinados e ainda quais os 
indicadores de resultados que o Google Analytics irá medir.
Este P é provavelmente o mais importante a ser estudado e implementado, já 
que todos os outros ficarão dependentes do Planeamento. Todas estas ações 
na Internet servem para transformar o website da sua empresa numa verda-
deira ferramenta de lucro. O 2º P é a ação desenvolvida no papel antes da 
execução física e real da sua Estratégia Digital.

Acompanhe os textos sobre 2º P no blogue de Conrado Adolpho.

2-P
PLANEAMENTO

Criação do planeamento de 

estratégia de marketing digital 

ideal para a empresa/cliente

PLANEAMENTO PRODUÇÂ

PERSONALIZAÇÃO

http://bit.ly/10jh14G
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3-P
PRODUÇÃO

Transformação da ideia de 

comunicação gerada pelos 

dois P’s anteriores numa 

máquina de vendas

Com o 3º P de Produção inicia-se a fase de construção da plataforma digital 
do seu negócio, incluindo a criação dos acessórios que um website deve ter e 
a sua otimização para trabalhar, por exemplo, com o Google, uma ferramenta 
muito valiosa nos tempos que correm.
Se algo tiver que correr mal durante o projeto será nesta parte. A Produção é 
a fase que testa o Planeamento, a fase em que o 2º P é colocado em prática 
- um verdadeiro desafio, já que é a parte mais sensível e complicada do seu 
projeto de marketing digital. A execução das ideias da fase de planeamento 
corresponde ao 3º P.
Existem algumas coisas em que nos devemos concentrar para o sucesso do 
projeto: foco, forma e conteúdo. Um negócio de sucesso prima essencial-
mente pelo conteúdo, mas também pela forma, ambos desenvolvidos a partir 
do foco definido no planeamento de marketing digital. Além disso, é preciso 
captar uma parcela do tempo do consumidor, mostrar que a sua página de 
Internet é relevante o suficiente para que ele invista tempo em vê-la.
Um site deve ser tratado como uma das mais importantes ferramentas de 
comunicação da empresa. É necessário que tenha um espaço de comunicação 
direto com o seu consumidor que seja construído com o objetivo claro de gerar 
negócios para a sua empresa. Terá que ter em conta quais os aspectos de 
programação de SEO que um website deve ter para obter uma boa colocação 
no Google. Isso é fundamental.
O ideal é ainda que cada página do seu site seja uma landing page totalmente 
voltada para SEO, Adwords, Primeiraª Conversão (transformar visitantes em 
leads ou contatos), pelo que todas as páginas devem ter um formulário de 
inscrição, uma isca digital para, pelo menos, captar o endereço de e-mail do 
consumidor. Por outro lado, quem deve dizer o que é melhor ou pior no site é 
o próprio consumidor. Para recolher essa opinião, os testes A/B são a forma 
mais honesta de perguntar directamente ao cibernauta o que gosta mais 
numa página.
Identificar o seu funil de conversão (percurso pelo qual passa o consumidor 
antes de efectuar uma compra real) e otimizá-lo ao máximo é uma das 
prioridades nesta fase. Atrair o consumidor (mesmo que este não vá comprar), 
persuadi-lo através de Marketing de Conteúdo a tornar-se cliente e a fazer 
com que visite o site regularmente são os objectivos.
Em resumo, o 3º P é a fase em que vai construir o seu perfil digital, a sua 
presença nas redes sociais e um website pronto para se transformar numa 
plataforma de negócios, daí que envolva, em grande parte do tempo, o 
trabalho de programadores que executam o que foi planeado.

Acompanhe os textos sobre 3º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/11KuhU2

PRODUÇÂO PUBLICAÇÃ

PROPAGAÇÂO

http://bit.ly/11KuhU2
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4-P
PUBLICAÇÃO

A publicação efectiva de 

conteúdo persuasivo e 

interessante para o utilizador 

do mercado alvo, seguindo as 

melhores práticas de SEO

Com o 4º P de Publicação chegamos à fase da divulgação do conteúdo da 
empresa, integrando uma estratégia para o website, redes sociais e blogues. 
Todos estes veículos de comunicação da marca, serviço ou produto da sua 
empresa devem conter informação relevante e útil para o consumidor. E a rel-
evância constrói-se com conteúdo!
Hoje em dia, os consumidores estão muito mais interessados em algo que 
lhes diga respeito e estão cada vez menos receptivos à publicidade. Então, a 
melhor forma de os conquistar é informando-os, educando-os, disponibilizan-
do-lhes informação e conteúdo relevante para a sua vida, para as suas reais 
necessidades.
O ideal é mesmo a sua empresa gerar tráfego para iniciar um relacionamento 
com o consumidor que não é estimulado através de anúncios. Cada marca ne-
cessita de pessoas que falem bem dela, que a defendam, que a recomendem 
a outros consumidores, que criem buzz. Este cenário só é possível se existir 
conteúdo de qualidade - é o chamado Marketing de Educação, Marketing de 
Informação, Marketing de Permissão, Marketing de Conteúdo.
A função do conteúdo, para além de construir relacionamentos, é também ser 
lido e reconhecido pelo Google, gerando assim tráfego através da pesquisa 
natural do maior motor de busca do mundo. Mas existe um dado fundamen-
tal a reter: o site da sua empresa tem que ter a capacidade de gerar e atrair 
tráfego através da optimização para ir de encontro à indústria criada em torno 
das técnicas SEO.
Quando falamos de conteúdo, reportamo-nos a dois tipos de conteúdo: aquele 
que é publicado no seu site para atrair consumidores através da pesquisa no 
Google e aquele que estimula a reacção e interacção que é espalhada por 
toda a rede. Este último (por exemplo, depoimentos dos consumidores) gera 
credibilidade e aumenta a taxa de conversão.
Para divulgar a sua marca, deve então saber como publicar conteúdo 
direccionado ao público-alvo contemplando elementos persuasivos com o 
objectivo de transformar visitantes em clientes. Quando a Estratégia Digital 
tem sucesso, o consumidor interage com a marca e cria relacionamento.
O conteúdo do seu site deve ter a maior quantidade possível de informações 
sobre o negócio ou produto, sejam vídeos demonstrativos, fotografias, fichei-
ros áudio ou podcasts que falem dos benefícios dos seus serviços, ficheiros 
de texto a compararem as diversas soluções, entre muitas outras hipóteses. O 
consumidor sentir-se-á mais seguro, aumentando a probabilidade de comprar 
o que deseja e necessita.
Não se esqueça que a qualidade do conteúdo é determinante para o sucesso 
da sua comunicação e para o relacionamento com o consumidor. Ofereça 
mais do que espera receber. Só assim consegue uma relação de confiança 
com o internauta.

Acompanhe os textos sobre 4º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/123c94Z 

PUBLICAÇÃO

PROMOÇÃO

http://bit.ly/123c94Z
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5-P
PROMOÇÃO

Campanhas promocionais 

no ambiente online tendo em 

perspectiva a gestação de 

resultados a curto prazo

O 5º P trata da divulgação correta da sua empresa na Internet através de links 
patrocinados ou publicidade dentro do Facebook ou ainda várias outras 
maneiras gratuitas ou muito baratas de divulgação na web. Nesta etapa irá 
descobrir como aproveitar o conteúdo produzido no 4º P para gerar credibili-
dade e tráfego no seu website.
Como referimos anteriormente, a estratégia de transformar o consumidor no 
seu próprio vendedor é uma das mais eficazes no que respeita à obtenção de 
resultados práticos, quer em termos de vendas, quer em termos de construção 
e consolidação da marca.
Hoje em dia, o investimento na Internet ainda é muito barato se comparar-
mos com o investimento que é realizado em publicidade noutros meios de 
comunicação. Além disso, traz resultados tangíveis e, muito importante, men-
suráveis, porquanto que aumenta significativamente o lucro das empresas.
Apoiar-se no Grau de Atividade do Consumidor é uma estratégia fundamen-
tal. A questão, porém, é que para se apoiar nessa atividade, precisa de che-
gar aos primeiros consumidores e, para isso, deverá usar inicialmente o grau 
de atividade da sua empresa para comunicar a marca aos designados ‘alfas’ 
(aqueles que têm algum tipo de influência nos consumidores que a sua em-
presa deseja atingir).
A promoção não pode terminar na pessoa que toma contato com ela a par-
tir da comunicação feita pela empresa. O ideal é fazer com que essa pessoa 
propague a comunicação da marca por meio do 6º P. Geralmente, as ações de 
envolvimento social pela internet costumam surtir efeitos proveitosos. Quan-
do a sua marca gera envolvimento social, ela torna-se parte de uma causa 
muito maior. A colaboração alastra-se a todos os níveis da sociedade e a Inter-
net é uma ótima ferramenta para isso. Ações que geram envolvimento e que 
se apoiam no Grau de Atividade do Consumidor têm muito mais hipóteses de 
êxito.
A empresa tem que utilizar o seu poder da comunicação para falar com as 
pessoas que depois farão circular informações através do próximo P de 
Propagação. A comunicação tem o objectivo claro de ser relevante para os 
consumidores, para que estes propaguem essas informações por outros con-
sumidores e por aí adiante. Esta interacção entre o 5º P (Promoção) e o 6º P 
(Propagação) constitui a base do chamado marketing viral.

Eis alguns exemplos de promoções que podem e devem ser executadas:
- Campanha de links patrocinados no Google (Google Adwords)
- Campanha de links patrocinados no Facebook (Facebook Ads)
- Campanhas em redes sociais
- Campanhas integradas online + offline
- Programas de filiação
- Campanhas de E-mail Marketing
- Redação de artigos para a imprensa
- Criação de press releases para imprensa
- Promoção de vídeos virais
-  Publicação de resultados de pesquisas realizadas pela empresa para divul-

gação na imprensa 
- Otimização do website na busca natural do Google (SEO).

Acompanhe os textos sobre 5º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/123cbKo

PROMOÇÃO

http://bit.ly/123cbKo
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6-P
PROPAGAÇÃO

Divulgação em redes sociais, 

aumentando o tráfego e a 

presença da marca na web

O 6º P de  Propagação não é mais do que a aplicação de um conjunto de téc-
nicas para aumentar o potencial de viralização do seu website aproveitando o 
conteúdo produzido no 4º P. Nesta fase terá que potenciar ao máximo a divul-
gação gerada pelo 5º P de forma a diminuir o seu custo de aquisição. Ações no 
Facebook, Twitter, YouTube e SlideShare, sem qualquer custo, poderão ser a 
base do sucesso da comunicação da sua marca, serviço ou produto.
Neste ponto do processo, a sua marca deverá estar preparada para ser propa-
gada consumidor a consumidor, para angariar cada vez mais capital social ou 
whuffies - conceito de moeda que mede o capital social da sua empresa.
É através da comunicação viral feita pelos consumidores que a sua marca 
chegará aos mais recônditos lugares do mercado e atingirá de forma muito 
mais barata, lucrativa, eficiente e confiável os consumidores de todos os seg-
mentos possíveis.
A propagação é a chave do marketing viral e a lucratividade da empresa na 
Internet. Por isso, pense sempre em satisfazer o cliente, tratá-lo da melhor 
forma possível, dê-lhe mais do que espera receber. Procure saber aquilo que 
ele precisa e afaste tudo aquilo que não o satisfaz.
Antigamente, colocar um banner ou pop-up instrutivo (e intrusivo) no meio de 
uma comunidade online era normal, aceitável e talvez resultasse. Nos tem-
pos que correm não é bem assim. As pessoas não querem ver propaganda 
num ambiente online (nem no mundo offilne aliás) onde estão a divertir-se ou 
simplesmente a navegar. Talvez isso vá contra as leis publicitárias, já que faz 
parte do futuro dos publicitários fazer criações para os mais diversos ambi-
entes virtuais.
É por isso que a opinião dos internautas conta muito na hora de comprar cer-
tos produtos e é importante utilizar essa informação a seu favor. Cada vez 
mais a Internet é social. As pessoas tornam-se clientes de empresas porque 
são influenciadas pela opinião da sua rede de contactos, amigos ou conhe-
cidos. Além de ter a decisão de compra influenciada pela rede de contatos, o 
consumidor online pode pesquisar a idoneidade de qualquer empresa e não 
precisa de muitos cliques para o conseguir. As informações negativas têm 
uma repercussão muito maior do que as positivas.
O desafio no 6º P é então transformar o capital social em capital económico 
de uma maneira subtil e atraente chegando aos já referidos ‘alfas’. Através da 
intermediação dos ‘alfas’ o seu conteúdo vai atingir os ‘multiplicadores’ que 
irão espalhar a informação recebida pelo mercado, cumprindo assim a Regra 
do 1%, que afirma que 1% do mercado é constituído por ‘alfas’ (os influencia-
dores), 9% são os ‘multiplicadores’ (aqueles que editam, gostam, retwittam, 
comentam) e 90% são ‘consumidores passivos’.

Acompanhe os textos sobre 6º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/123cbdj

PUBLICAÇÃO

PROPAGAÇÂO PROMOÇÃ

http://bit.ly/123cbdj
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7-P 
PERSONALIZAÇÃO

Estratégias de marketing 

de relacionamento via web, 

fidelizando mais clientes 

A personalização gera relacionamento, contato direto com o consumidor, ao 
contrário da publicidade, que normalmente é dirigida às massas. Uma comu-
nicação personalizada é mais relevante, logo, atrai mais a atenção do cliente 
ou consumidor e, obviamente, gera mais resultados.
O 7º P de Personalização consiste no relacionamento pessoal e fidelização 
do cliente à sua marca. Por isso, é importante construir a sua própria lista de 
emails e conseguir os melhores resultados de conversão em campanhas de 
e-mail marketing. Neste sentido é determinante usar as melhores ferramentas 
do mercado para a criação e envio de e-mails e entender as regras anti-spam 
para que os seus e-mails não caiam na caixa de spam.
Já sabemos que a Internet é a única ferramenta que permite fazer marketing 
pessoa a pessoa e em simultâneo em grande escala. O mais atraente ainda 
é que o preço do marketing digital é muito inferior ao praticado no marketing 
tradicional. Através da rede, cada empresa deve atrair continuamente novos 
clientes, mas também vender cada vez mais para clientes antigos (através 
do marketing de relacionamento), fidelizando e vendendo mais produtos e 
serviços para clientes que já conhecem a empresa.
Hoje em dia já não se vende nada a ninguém. Hoje, o processo resume-se 
a ajudar o cliente a comprar. Com a tecnologia e a Internet como aliados, te-
mos a oportunidade de construir relacionamento com toda a base - os clientes 
mais rentáveis, os menos rentáveis e os que nunca compraram.
Existem duas questões que têm de ser respondidas desde o 1º P de Pesquisa e 
que se manifestam no 7º P: posicionamento e segmentação de mercado. Além 
da segmentação de mercado, agora, no 7º P, a sua empresa terá que segmen-
tar o seu público. Lembre-se que quanto menor for a segmentação do seu 
público, maior será a possibilidade de personalizar a sua comunicação. Mas, 
segmentar e personalizar envolve uma profunda relação com o conteúdo pro-
duzido no 4º P. Em sintonia com a segmentação, a sua empresa ou o seu de-
partamento de marketing devem analisar qual a melhor forma de personalizar 
produtos ou serviços de acordo com o que já conhece do público-alvo.
É também importante ter em linha de conta que, na prática, a personalização 
será feita através de uma ferramenta CRM (Customer Relationship Manage-
ment), onde a empresa coletará os dados dos seus clientes e segmentará da 
melhor maneira possível. Aliado ao CRM, uma ferramenta de e-mail marketing 
faz com que a sua comunicação seja relevante e alcance o cliente.
Cada endereço de e-mail representa um consumidor com as suas idiossin-
crasias, logo, não poderá tratar todos os seus clientes da mesma forma. Para 
os tratar de forma personalizada e eficaz existem as ferramentas de e-mail 
marketing definidas no 2º P.

Acompanhe os textos sobre 1º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/123c3dO

O PRODUÇÂO

PROPAGAÇÂPERSONALIZAÇÃO

http://bit.ly/123c3dO
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8-P 
PRECISÃO

Medição do tráfego e metas 

atingidas no web site/redes 

sociais, com exposição clara 

dos resultados alcançados

A grande vantagem da Internet em comparação com o mundo offline é a ca-
pacidade de mensuração e de gerar números para análise contínua do posi-
cionamento no mercado. Ainda melhor é que essa mensuração é quase sem-
pre gratuita.
Não medir os resultados obtidos depois de uma ação tão complexa e 
completa como é a Estratégia Digital de um Projecto 8 P’s é a mesma coisa 
que saltar de um avião sem paraquedas. No 8º P de Precisão terá que trabalhar 
com ferramentas como o Google Analytics num nível básico/intermédio e 
com outras excelentes ferramentas (muitas delas gratuitas) de mensuração 
de heat map (mapa de calor) ou mensuração de marcas em redes sociais e 
outros pontos que devem ser medidos no seu projeto.
Para aumentar as vendas e, consequentemente, a sua empresa alcançar me-
tas cada vez maiores, é preciso mensurar todos os resultados da sua ação 
online para saber o que correu bem ou o que correu pior. Só assim poderá 
potenciar o que foi positivo e eliminar o negativo.
Terá obviamente de saber como extrair dessas análises dados relevantes para 
o seu negócio, terá de saber interpretar esses dados e transformá-los em in-
formações pertinentes e, logo de seguida, transformar essas informações em 
conhecimento útil para descobrir quais os próximos passos a seguir. A Me-
todologia 8 P’s nunca termina: é um ciclo.
Medir os resultados de cada uma das ações e começar tudo de novo. Esse é o 
eterno ciclo dos 8 P´s do Marketing Digital.

Estes são alguns indicadores de resultado (KPIs) que devemos observar aten-
tamente:
- Visitas X Visitantes únicos
- Tempo no site
- Exibições de página
-  Taxa de Rejeição (quanto maior a taxa menor a pontuação nesse item em SEO)
- Palavras-chave (cruzar dados)
- Páginas de entrada (páginas melhores posicionadas)
- Páginas de saída (Qual a página que afasta os clientes?)
- Links externos
- Analytics na Página

Acompanhe os textos sobre 8º P no blogue de Conrado Adolpho
http://bit.ly/13Bla8c

PLANEAMENTO

PERSONALIZAÇÃPRECISÃO

http://bit.ly/13Bla8c
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QUEM 
SOMOS

Revolucione o rumo dos negócios da sua em-
presa através da aplicação de uma Estratégia 
Digital baseada na Metodologia 8 P’s de Mar-
keting Digital.
A Beat Digital é uma agência de marketing 
digital que pretende contribuir para melhorar 
o panorama económico-social português 
através da aplicação da Metodologia 8 P’s em 
PME’s e negócios em nome próprio. 
Como a batida da sua música preferida, a 
Beat Digital irá gerir a pulsação da sua identi-
dade profissional em harmonia com o ritmo e 
velocidade do seu negócio.
Somos uma empresa recém-criada com a 
missão de proporcionar aumento de ven-
das a todas as PME’s nacionais através dos 
meios e recursos da Internet. As tecnologias 
designadas de forma genérica de Web 2.0, 
cujas soluções são segmentáveis, baratas, 
personalizadas, eficazes e mensuráveis, fi-
cam disponíveis para as empresas como fer-
ramentas de venda directa ou indirecta para o 
seu público-alvo.

Acreditamos que é possível a uma PME 
concorrer com uma grande empresa, desde 
que recorra a uma Estratégia Digital com 
base na Metodologia 8 P’s desenvolvida 
pelo autor brasileiro Conrado Adolpho. Na 
verdade, qualquer personalidade, artista, 
escritor, músico, banda ou negócio pessoal 
pode atingir eficazmente e com custos 
reduzidos o público que ambiciona alcançar 
através da Internet.
O objectivo é garantir a criação e aplicação 
de uma Estratégia Digital nas empresas: não 
é uma estratégia de marketing online, mas 
sim uma ferramenta de vendas, que utiliza a 
Internet.

LISTA DE SERVIÇOS

Criação e Gestão de Projecto de 
Estratégia Digital - Metodologia 8P’s 

Gestão de Projectos Website 

Gestão de Redes Sociais 

Produção de Conteúdos Multimédia 

http://www.beatdigital.pt/projectos
http://www.beatdigital.pt/servicos/websites
http://www.beatdigital.pt/servicos/redessociais
http://www.beatdigital.pt/servicos/conteudos
http://bit.ly/ZTVlwR
http://www.beatdigital.pt/projectos
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MORADAS 
E CONTACTOS

Rua Simão Bolívar, 
Nº 239 - 8º Andar - Sala 3 
4470-214 Maia
+351 229 422 039
+351 927 570 840
www.beatdigital.pt

info@beatdigital.pt

http://www.linkedin.com/company/beat-digital
https://www.facebook.com/beatdigital.mkt
http://pinterest.com/beatdigital/
http://www.youtube.com/beatdigitalvideos
http://www.lastfm.com.br/label/Beat+Digital
https://twitter.com/BeatDigitalMkt
www.beatdigital.pt



