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Entre os conceitos e as práticas mais 
antigos do mundo do marketing está 
a utilização de uma metodologia 
chamada de 4 Ps do marketing no dia 
a dia de um negócio. Mais do que saber 
o seu conceito, as suas aplicações, 
dentre outras questões, é preciso 
saber como usá-lo de maneira simples 
e descomplicada.

Neste e-book, trazemos um panorama geral 

sobre isso, bem como mostrar como surgiu, 

quais são os conceitos envolvidos e também 

como podem ajudar as empresas a serem mais 

estratégicas e competitivas no seu mercado 

de atuação. Além disso, vamos falar como os 

4 Ps podem ser adaptados ao mundo digital, 

levando em conta técnicas do marketing digital, 

que é algo que está cada vez mais presente na 

realidade das empresas. Boa Leitura!

Introdução

https://hubcriacao.com.br/
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Nada melhor do que começar explicando 
sobre o conceito dos 4 Ps do marketing, 
não é mesmo? Saiba que ele também 
pode ser chamado de Mix de Marketing 
ou, então, Composto de Marketing. 

Entenda que esses 4 Ps representam 4 pilares 

de uma estratégia básica de marketing, ou seja, 

são os 4 pilares principais do marketing. Veja, a 

seguir, a lista deles:

Composto de 
marketing: o que 

são os 4 Ps? • produto; 

• preço; 

• praça;

• promoção.

Ao trabalhar esses 4 pilares, uma empresa 

caminha para o equilíbrio entre eles, 

possibilitando o alcance do seu sucesso por 

meio da realização de vendas e da fidelização 

de clientes.

https://hubcriacao.com.br/2019/06/24/7-tecnicas-de-abordagem-para-melhorar-seu-processo-de-vendas/
https://hubcriacao.com.br/
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COMPOSTO DE MARKETING: O QUE SÃO OS 4 PS?

COMO SURGIU?

Para você saber um pouco mais sobre a sua 

história, trazemos aqui que o seu conceito 

foi criado por Jerome McCarthy, um professor 

norte-americano que ministrava aulas de 

marketing nas universidades dos EUA. Depois 

de um tempo, o conceito foi amplamente 

disseminado por nada mais nada menos que 

Philip Kotler, que até hoje é tido como um dos 

grandes gurus do marketing.

PARA QUE SERVE?

Os 4 Ps de marketing servem para guiar as 

ações de marketing de uma empresa, de modo 

que, ao lançar um novo produto ou trabalhar a 

sua própria marca, consiga trazer um equilíbrio 

entre preço, praça, produto e promoção, a fim de 

alcançar o maior número de clientes possíveis.

Utilizar essa ferramenta ajuda na estruturação 

e otimização de estratégias e planos de  

marketing, trazendo mais possibilidade de a 

empresa conseguir um bom posicionamento 

de marca, conquistar clientes e realizar 

vendas, de modo que todo o seu esforço trilhe 

o caminho do sucesso.

Nos próximos tópicos, vamos detalhar como 

cada um dos Ps influencia esse conjunto de 

ações e como podem ser trabalhados.

https://hubcriacao.com.br/2019/08/12/quais-sao-os-principais-requisitos-para-o-registro-de-uma-marca/
https://hubcriacao.com.br/
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Podemos dizer que a influência 
do primeiro pilar, o preço, está 
intimamente ligada com a 
sobrevivência do negócio. Afinal, 
representa o real valor da solução 
oferecida, formalizando o quanto vale 
essa “troca” com o cliente.

Os 4 Ps na 
prática: preço

https://hubcriacao.com.br/
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OS 4 PS NA PRÁTICA: PREÇO

Destacamos aqui que esse pilar diz muito 

sobre o futuro da empresa. Afinal, todo 

negócio precisa de dinheiro para sobreviver, 

não é mesmo? Tanto para manter a operação 

funcionando quanto para financiar os planos 

futuros de expansão, dentre outros custos e 

investimentos que sejam necessários realizar.

Tenha em mente que o preço não diz respeito 

somente ao valor monetário de um produto ou 

serviço em si, mas também ao valor da marca, 

ou seja, o quanto os clientes as valorizam. Por 

isso, vivemos em uma realidade em que marcas 

mais valiosas podem cobrar mais caro pelos 

seus produtos e, mesmo assim, dificilmente 

perderão clientes para a concorrência.

https://hubcriacao.com.br/
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OS 4 PS NA PRÁTICA: PREÇO

COMO É POSSÍVEL TRABALHAR COM O PREÇO

Para você entender melhor na prática, preparamos algumas reflexões sobre como é possível trabalhar  

com o preço:

• compare o seu preço com o 
dos seus concorrentes;

• entenda os limites do seu 
preço, até quanto é possível 
aumentar ou reduzir;

• verifique qual é o valor do 
produto para os consumidores;

• entenda se o cliente  
está disposto a pagar pelo  
valor ofertado;

• verifique se existe a 
necessidade de criar ações 
específicas de preço para 
públicos diferentes.

Realizando esse estudo, será possível oferecer um preço que esteja alinhado com as estratégias de 

marketing do negócio.

https://hubcriacao.com.br/
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Agora, vamos falar de um P que gera 
muitas dúvidas: a praça. Até porque 
esse é um pilar que tem um nome 
que pode ser confundido com outras 
coisas. O que você precisa saber é 
que a praça se refere à colocação do 
produto ou da marca no mercado.

Em outras palavras, estamos falando sobre 

quais maneiras o cliente pode chegar ou 

encontrar o seu negócio, bem como usufruir 

dos seus serviços ou produtos. Muitos 

classificam esse P também como os canais de 

distribuição para facilitar o entendimento.

O fato é que, quando bem trabalhado, o pilar 

da praça ajuda a definir onde e como a sua 

empresa deverá estar acessível para os seus 

futuros clientes. Destacamos que isso vale tanto 

para o mundo offline quanto para o online.

Os 4 Ps na 
prática: praça

https://hubcriacao.com.br/
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OS 4 PS NA PRÁTICA: PRAÇA

COMO É POSSÍVEL 
TRABALHAR COM A PRAÇA

Para definir a praça da melhor maneira 

possível, sugerimos o estudo dos seguintes 

tópicos, que ajudaram a refletir como esse 

pilar poderá ser trabalhado:

• quais os locais que o seu 
consumidor costuma procurar 
pelos seus produtos e serviços;

• quais são as ferramentas 
utilizadas no mundo online (loja 
virtual, redes sociais e offline (loja 
física, pontos de venda, vitrines);

• como o negócio pode acessar os 
melhores canais de distribuição 
para divulgar os seus produtos.

Pode parecer apenas um detalhe, mas é isso 

que ajudará a definir onde e como o seu 

negócio estará acessível para o mercado. Tenha 

em mente que nada adianta ter os melhores 

produtos, com o melhor preço possível, se eles 

não chegam ao público correto.

https://hubcriacao.com.br/
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Agora vamos falar de uma das partes 
mais interessantes nesse conceito: o 
produto! Afinal, para que a empresa 
conquiste clientes, será preciso 
oferecer algo, seja uma solução ou um 
produto físico. 

Tendo em vista isso, o ponto principal do pilar 

produto é que ele existe para que seja possível 

entender melhor o que será oferecido ao 

cliente e de que maneira agregará valor na sua 

vida e na sua rotina.

Estamos falando de definir características 

que façam sentido para o uso dos clientes, 

que realmente ataquem suas dores e resolva 

seus problemas.

Os 4 Ps na 
prática: produto

https://hubcriacao.com.br/
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OS 4 PS NA PRÁTICA: PRODUTO

CICLO DE VIDA DO PRODUTO

Para que isso seja possível, é importante ter 

em mente o que chamamos do ciclo de vida 

do produto, que pode ser aplicado tanto na 

venda de um produto físico ou online quanto 

em um serviço. 

Para entender melhor isso, é preciso entender 

que o produto tem um ciclo de crescimento 

que, geralmente, conta as seguintes etapas 

de nascimento, crescimento e ganho de 

maturidade, até que, depois de um tempo, 

aconteça um declínio até o seu fim de vida.

Um dos estudos que propomos é entender 

em qual etapa o seu produto está e, a 

partir disso, definir melhor o que pode 

ser oferecido para os clientes, bem como 

estratégias para o seu futuro.

https://hubcriacao.com.br/
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OS 4 PS NA PRÁTICA: PRODUTO

COMO É POSSÍVEL TRABALHAR COM O PRODUTO

Assim como nos outros Ps, trazemos aqui, também, alguns questionamentos que ajudam a desenvolver um 

trabalho eficiente no pilar do produto:

• quais são as reais dores do cliente;

• quais são as oportunidades  
do mercado;

• o que os clientes desejam;

• como o seu produto pode satisfazer 
essas necessidades e atender a 
esses desejos;

• como o cliente utilizará o seu produto;

• quando o cliente utilizará  
o seu produto;

• existe uma variedade de 
características do produto que 
podem ser diferentes;

• qual o nome e a marca do produto;

• quais são os diferenciais do produto 
em relação à concorrência.

Dessa forma, ficará muito mais fácil guiar as suas ações e construir ou aprimorar uma estratégia de 

marketing que conseguirá mostrar realmente o que é o seu produto.

https://hubcriacao.com.br/
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O P da promoção é bem diferente 
da ideia que temos da palavra 
“promoção” em si, que se refere a 
liquidações, promoções e vendas 
nas lojas, shoppings, dentre outros 
estabelecimentos comerciais.

Aqui, estamos falando de promover a marca e 

os produtos oferecidos, fazendo com que as 

ações de marketing cheguem até as pessoas 

certas. O grande objetivo desse pilar é que 

o negócio consiga avançar alguns passos 

no seu mercado, passando de uma solução 

desconhecida para ser considerado uma 

possível solução para os clientes.

Os 4 Ps na 
prática: promoção

https://hubcriacao.com.br/
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OS 4 PS NA PRÁTICA: PROMOÇÃO

COMO É POSSÍVEL TRABALHAR COM A PROMOÇÃO

Por fim, trazemos aqui as últimas reflexões que devem ser estudadas, focadas nesse pilar da promoção.

• Como funciona o seu mercado, 
ele é sazonal ou segue algum 
padrão de procura todos os 
meses do ano?

• Como é possível apresentar as 
soluções nesses canais?

• Como os seus concorrentes 
fazem a promoção dos seus 
produtos e serviços?

• Quais são os melhores canais 
de comunicação para divulgar 
o seu produto: rádio, tv, 
internet, materiais impressos, 
mídias sociais, ou outros?

• Quais canais de comunicação 
que os concorrentes ainda 
não chegaram ou ainda não 
trabalham com eficiência?

Tenha em mente que esses pontos ajudarão o seu negócio a direcionar todos os esforços de divulgação de 

maneira efetiva. A ideia é colocar o seu produto na jornada de compra do consumidor, fazendo parte da sua 

decisão no momento de comprar.

https://hubcriacao.com.br/2019/05/22/saiba-por-que-anunciar-em-radio-e-tv/
https://hubcriacao.com.br/2019/05/22/saiba-por-que-anunciar-em-radio-e-tv/
https://hubcriacao.com.br/
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Agora que você já sabe mais sobre 
o conceito dos 4 Ps e como ele 
pode ser utilizado, falaremos como 
é possível aplicar isso no mundo 
digital. Afinal, essa ferramenta surgiu 
em tempos em que o marketing era 
feito no mundo offline.

Mas ela é tão importante que sobreviveu aos 

tempos da internet e tecnologia, mas que 

exigiram algumas adaptações. O fato é que o 

crescimento do marketing digital e a mudança 

da jornada de compra do consumidor exigem 

uma nova flexibilidade para lidar com os 4 Ps 

do marketing.

E no digital, 
como fica?

https://hubcriacao.com.br/
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E NO DIGITAL, COMO FICA?

OS 4 PS NO MUNDO DIGITAL

Relembrando que vivemos em tempos em 

que as redes sociais e os blogs são atores 

muito importantes no que diz respeito a 

levar informação para os clientes, é preciso 

entender como aplicar cada P dentro desse 

universo digital.

Além disso, é preciso estar muito atento 

às tendências, pois a internet trouxe 

organicamente consigo um grande poder 

de viralização de conteúdos. E isso é algo 

que pode ser muito positivo para o negócio 

(por outro lado, quando a viralização é 

sobre algo negativo, a repercussão pode ser 

totalmente diferente).

https://hubcriacao.com.br/2019/01/24/melhores-posts-blog/
https://hubcriacao.com.br/
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E NO DIGITAL, COMO FICA?

Mas, o que é mais importante mesmo é fazer 

a “lição de casa”: ter clareza sobre como 

fazer essa comunicação, quais canais de 

comunicação deverão ser utilizados e quais 

conteúdos é a melhor maneira de entregar 

valor para o cliente.

Por isso, é importante incluir sempre — e, na 

maioria dos casos, priorizar — as ações que 

serão entregues pela internet em todos os 4 

Ps. Afinal, as estratégias de marketing digital 

são grandes responsáveis por conectar as 

pessoas com as empresas.

Além disso, é indicado utilizar a internet como 

fonte de informação, principalmente para 

fazer pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor, a fim de entregar um valor que 

faça sentido para a sua vida.

https://hubcriacao.com.br/2019/03/15/marketing-digital-e-economia-compartilhada/
https://hubcriacao.com.br/2019/01/28/acesso-a-internet-no-brasil/
https://hubcriacao.com.br/
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E NO DIGITAL, COMO FICA?

UTILIZAÇÃO DE INDICADORES

Não poderíamos deixar de falar aqui que a 

utilização de indicadores também é algo que 

deve ser implantada com essa cultura do 

digital, pois vivemos em tempos em que a 

performance importa muito.

Além disso, por ser tudo muito dinâmico, é 

preciso medir tudo o que é feito para entender 

o que está dando certo ou não. Não deixe de 

utilizar os chamados KPIs, que é a sigla para 

Key Performance Indicators.

Hoje, existem diversos tipos de indicadores 

que podem ajudar a entender se os 4 Ps estão 

sendo bem trabalhados no mundo digital, 

dentre eles destacamos aqui o CAC (Custo de 

Aquisição do Cliente), o Ticket Médio, a taxa de 

Churn (cancelamento), o LTV (tempo de vida 

do cliente), o NPS (Net Promoter Score), dentre 

muitos outros.

A ideia é que seja escolhido qual deles faça 

mais sentido para a realidade da empresa e 

aplicá-lo na sua rotina operacional e de gestão.

https://hubcriacao.com.br/2018/12/09/custo-por-clique-por-mil-por-aquisicao-e-por-lead-entenda-as-diferencas/
https://hubcriacao.com.br/2019/07/30/nps-aprenda-a-usar-essa-metrica/
https://hubcriacao.com.br/
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Esperamos que, depois de ler este 
e-book, esteja muito mais claro quais 
são os 4 Ps do marketing e como eles 
podem ser encaixados na sua empresa, 
sua marca e em seus produtos. 
Lembre-se de que essa é uma 
metodologia que pode ser aplicada em 
qualquer tipo de negócio.

Sugerimos que continue estudando o 

assunto, além de levantar algumas ações que 

podem ser feitas hoje mesmo para começar 

a executar uma estratégia na sua empresa, 

baseada nos 4 Ps.

Conclusão

https://hubcriacao.com.br/


Com mais de 27 anos em constante transformação, o 

HUB Criação inicia, em 2018, um novo capítulo da sua 

história. Hoje, atuamos como um grande departamento 

de Customer Success, no qual as necessidades de 

cada cliente são avaliadas, estratégias são definidas, os 

melhores parceiros são selecionados e todo o trabalho é 

colocado em prática e monitorado constantemente para 

que o nosso principal compromisso seja alcançado: o 

sucesso do cliente!

https://hubcriacao.com.br/
https://www.facebook.com/hubcriacao/
https://www.linkedin.com/company/hubcriacao/
https://hubcriacao.com.br/blog/
https://www.instagram.com/hubcriacao/
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