
Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

ANDRADE, M. D. MARTINS, E. C. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING: UM ENFOQUE DIRECIONADO NA EMPRESA LIDERANÇA
BABY In: V Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, 2ª. (CRAVA), 2016, Juara/MT. Anais... Juara/MT: Curso de
Administração, 2016. Vol. 2 (2016).ISSN ONLINE 2446-869X.

GT Empreendedorismo, Economia, Desenvolvimento Regional e Finanças

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING: UM ENFOQUE DIRECIONADO NA EMPRESA
LIDERANÇA BABY

Autor(a): MICHEL DE ANDRADE¹

Coautores(as): ELEI CHAVIER MARTINS²

Instituição: Universidade do Estado do Mato Grosso
md_andrade19@hotmail.com¹

eleichavier@yahoo.com.br²

RESUMO: O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa realizada na empresa C. L. DE A.
CAZELLA – ME de nome fantasia “Liderança Baby”. Fundada no dia 24 de junho de 2005, hoje com
10 anos de mercado é uma empresa familiar que surgiu de uma ideia empreendedora. Do setor
terciário da economia, tendo como ramo de atividade o comercio varejista de vestuários adulto/infantil
e calçados em geral e atende a região do Vale do Arinos. Nasceu de uma fusão de outras duas
empresas que atendiam no mesmo segmento, e se mantém até hoje no mercado através do senso
de empreendedorismo de sua fundadora Situada na Avenida Rio Arinos, nº 265 S, Centro, na cidade
de Juara, a loja conta com departamentos de moda infanto-juvenil, moda adulto e moda country. É
representante das grifes como Dimetal, Lilica Ripilica & Tigor T. Tigre, Bibi, Pampili, Retook, Wrangler,
Texana entre várias outras. Neste discutiremos o Marketing na organização estagiada e de modo a
mesma o aplica em seu cotidiano, trazendo conceitos sobre o tema e como isso se desenvolve na
empresa: quais os produtos ofertados ao cliente/consumidor, como é feita a composição dos preços
dos produtos, qual a seu público-alvo, como a empresa divulga seus produtos e de que forma a
mesma promove as marcas que comercializa. Sendo um estudo de caso provindo de uma pesquisa
descritiva, a metodologia utilizada pra responder às indagações da pesquisa foi a observação
participante e a entrevista semiestruturada.. A observação, se faz necessária pois, através desta,
pode-se estabelecer uma relação face a face em entre o pesquisador e seus sujeitos que fazem parte
da pesquisa, assim mantendo um contato direto com os mesmos e a entrevista porque é uma
ferramenta que possibilita captar narrativas pelos sujeitos da pesquisa de modo onde possa colocar
estes mais confortáveis em relação à pesquisa. Como resultado da pesquisa, pode-se afirmar que a
empresa prioriza a promoção em sua área de marketing mantendo assim vários canais de divulgação,
porém apesar de grande incentivo em propaganda a empresa não possui um planejamento de
marketing, e não faz nenhum tipo de acompanhamento sobre tais práticas, porém tem consciência
dos resultados que são gerados como resultado desta.
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1 - INTRODUÇÃO  

 

A Liderança Baby foi fundada no dia 24 de junho de 2005, hoje com 10 anos de 

mercado é uma empresa familiar que surgiu de uma ideia empreendedora. Do setor terciário 

da economia, tendo como ramo de atividade o comercio varejista de vestuários adulto/infantil 

e calçados em geral e atende a região do Vale do Arinos. Nasceu de uma fusão de outras duas 

empresas que atendiam no mesmo segmento, e se mantém até hoje no mercado através do 

senso de empreendedorismo de sua fundadora. 

Situada na Avenida Rio Arinos, nº 265 S, Centro, na cidade de Juara, a loja conta com 

departamentos de moda infanto-juvenil, moda adulto e moda country. É representante das 

grifes como Dimetal, Lilica Ripilica & Tigor T. Tigre, Bibi, Pampili, Retook, Wrangler, 

Texana entre várias outras. Assim o presente trabalho busca discutir à luz das teoria a ação de 

Marketing executada na empresa. 

 

Figura 1 - Fachada da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANDRADE, 2015) 

 

Tem-se como senso comum que “a propaganda é a alma do negócio”. Tal afirmação 

nos traz a seriedade do estudo de marketing dentro de uma organização, e que a mesma está 

entranhada em todos os processos da organização, ou seja, participa não só da divulgação de 

seus produtos ou serviços, mas se envolve em toda a cadeia de ações desenvolvida pela 

empresa findando a oportunizar aos clientes o que a mesma se propôs a oferecer. 

Deste modo, a aplicabilidade do Marketing no interior de uma organização se faz 

necessário, pois o mesmo está entranhado em todas as áreas da empresa produzindo 
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informações que darão base à tomada de decisão referente aos produtos ou serviços ofertados 

pela empresa, refletindo direta ou indiretamente em seu faturamento. 

Deste modo, estruturaremos o trabalho de forma a entender como os autores discutem 

o tema proposto e relacionando estes com o diagnóstico realizado na empresa estagiada 

fazendo um paralelo entre às teorias acadêmicas e as informações e obtidas através das 

ferramentas de pesquisa. Assim faremos uma explanação entre os 4 Ps do marketing, e como 

estes são aplicados dentro da empresa, lembrando que os dados aqui elencados emergiram de 

um recorte do relatório de estagio, e a publicação é deste é de total conhecimento e foi 

autorizado pela gestora da empresa. 

 

1.1 - Procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na empresa C. L. DE A. 

CAZELLA – ME. Gil (2002) esclarece que o estudo de caso busca explorar situações da vida 

real onde os limites não estão de modo claramente definidos assim buscando preservar o 

caráter unitário da empresa estudada descrevendo todo o contexto, assim podendo formular 

hipóteses ou desenvolver teorias explicando as variáveis causais de determinado fenômeno 

em situações complexas que não permitem a utilização de levantamentos e experimentos. 

As ferramentas de pesquisa utilizadas neste trabalho foram a observação e a entrevista 

baseadas em na pesquisa descritiva. Gil (2002, p. 131) explica que “as pesquisas descritivas 

têm como objetivo básico descrever as características de populações e de fenômenos”. 

Minayo (2013) elucida que através da observação, o pesquisador se coloca na realidade de seu 

objeto de estudo com a finalidade de desenvolver um trabalho científico em uma relação 

direta com os sujeitos da pesquisa, vivenciando o cenário social e cultural podendo até 

modificar este contexto, pois interfere nele assim como é modificado pessoalmente. 

Minayo (2013, p. 64) explica que a entrevista é uma conversa a dois ou em grupo, 

efetivada pela iniciativa do entrevistador. Tem como o objetivo construir informações 

relacionadas para com o objeto de pesquisa sendo abordado pelo entrevistador temas 

igualmente pertinentes com vistas a este objetivo. O trabalho foi efetivado no segundo 

semestre do ano de 2015. 
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2 - O MARKETING 

 

A empresa estudada entende a importância do marketing, assim busca manter-se em 

contato com seus clientes, porém de um modo informal, ou seja, não existe na organização 

nenhum setor específico que se dispõe a um Planejamento de Marketing. Deste modo não 

havendo uma preocupação direta com todas as ramificações que o mesmo pode proporcionar 

para a organização. A maioria das ações que são desenvolvidas pela empresa são relacionadas 

diretamente com seus fornecedores, pois a empresa trabalha com coleções promovida pelas 

grifes assim utilizando do marketing da mesma para a divulgação dos produtos ofertados. 

Kotler (2009) ressalta a importância do profissional da área de marketing na empresa 

e precisa tomar decisões importantes dentro de uma organização, como incluir novo produto 

no mercado a um preço que os consumidores estejam dispostos a pagar, onde vender tais 

produtos gera custos em propaganda e vendas, pois o marketing pretende maximizar o 

consumo e a satisfação do consumidor através de canais de divulgação e pesquisas de 

mercado. Ainda Cobra (1992) pontua que, o planejamento do mix de marketing envolve 4 Ps, 

Produto, Preço, Praça (Distribuição) e a Promoção, e que estas possuem funções básicas, 

assim iniciando-se a formulação de uma oferta para satisfazer necessidades de um cliente-

alvo, onde o este vai julgar de acordo com três fatores: características e qualidade do produto, 

mix de qualidade dos serviços e preço apropriado (fig. 2). Sendo assim o mix de marketing 

apresentado em quatro funções básica: produto, preço, ponto de venda ou praça e a 

promoção. 

Para gestora da empresa estudada, o marketing é encarado como um modo de 

divulgar seus produtos, assim então focando suas atividades na promoção. Não há uma 

preocupação com os concorrentes, pois considera que se mantiverem um trabalho ético tal 

questão não incidirá em suas vendas, já que acredita conquistar seus clientes e consumidores 

através do bom atendimento, tendo isso como fator diferencial. 

Deste modo Kotler (2009) explica que o marketing atua como um processo social que 

se dá por meio de pessoas e grupos de pessoas que obtêm aquilo de que necessitam ou que 

desejam com a aquisição satisfazer uma necessidade através da oferta e livre negociação de 

produtos e serviços de valor. Já Churchill e Peter (2000, p.4), esclarecem que o marketing 

como um “processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, 

promoções e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais”. 
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Figura 2 - Os 4P's do Marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (COBRA, 1992, p. 43) 

 

Indo ao encontro dos autores, podemos afirmar que as ações de marketing 

desenvolvidas pela organização são baseadas na experiência da gestora e em seu 

conhecimento tácito
1
. Como já foi citado, a empresa trabalha com grifes que já desenvolvem 

trabalho de promoção da marca/produto, e deste modo o cliente/consumidor potencial já 

possui um contato com a mesma, seja por já conhecer e consumir o produto ou pela produção 

de Marketing desenvolvida pela fabricante. 

 

2.1 - Produto 

 

Cobra (1992) que pontua que o produto é a base de todo negócio, pois a empresa tem 

por finalidade ofertar diferente e melhor de uma forma com que convença o público alvo de 

pagar um valor maior pelo produto, havendo assim a necessidade de uma estratégia de 

marketing para que se possa agregar valor ao produto produzido. Para tanto os profissionais 

de marketing de produto necessitam de diferenciação no produto e devem levar em 

consideração aspectos como as características dos produtos, adaptação, durabilidade, 

                                                 
1
 O conhecimento tácito pode ser entendido como aquilo que uma pessoa é capaz de realizar com eficácia e que 

é adquirido com as experiências de vida dessa pessoa. 

•Canais 

•Cobertura 

•Localização 

• Inventário 

•Transporte 

•Lista de Preços 

•Descontos 

•Subsídios 

•Período de Pagamento 

•Termos de Créditos 

•Propaganda 

•Venda Pessoal 

•Promoção de 
Vendas 

•Relações Públicas 

•Merchandising 

•Qualidade, característica 

•Opções, Estilos 

•Nome da Marca 

•Embalagens, Tamanhos 

•Servilos, Garantias 

•Retornos 

PRODUTO PROMOÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO 

(PLACE) 
PREÇO 
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confiabilidade, embalagem, preço e imagem, dentre outros aspectos mas sendo a imagem uma 

das mais importantes, pois essa imagem é o que fica na memória de seus consumidores. 

Este sentido a empresa se utiliza de uma gama de produtos à sua disposição para 

ofertar a seus clientes. Trabalha com as linhas infanto-juvenis e para adultos, masculino e 

feminino que vai de vestuários, bolsas, calçados e acessórios. A organização tem uma atenção 

com a qualidade de seus produtos, e opta por fornecedores que enfatizam a qualidade no 

produto ofertado ao consumidor final. É representante das marcas Bibi, Marissol, Milon, 

Paraíso, Pampili, Retook, Wrangler, Rendler, Texana dentre outras e tem exclusividade com 

marcas Mini & Kids, Lilica Ripilica & Tigor T. Tigre, Ellus e Levi’s. 

Um fator importante que deve ser levantado em consideração e pode ser considerado 

como um fator relevante para o marketing da empresa é que a grande maioria dos produtos 

ofertados já são conhecidos pelos consumidores e clientes, pois, as empresas fornecedoras já 

mantêm ou mantiveram campanhas de publicidades em rede nacional ou até mesmo 

internacional, como é o caso das marcas Levi’s e Wrangler. 

Assim, Kotler (2000, p. 33) explica que “as pessoas satisfazem a suas necessidades e a 

seus desejos com produtos. Um produto é qualquer oferta que possa satisfazer a uma 

necessidade ou a um desejo”. Já Cobra (1992, p. 31) define que “o conceito de produto leva as 

organizações a buscarem oferecer produtos da melhor qualidade, desempenho e concepção”, 

ou seja, que toda força é voltada para desenvolver bens produtos em contínuo processo de 

transformação. 

Deste modo então, podemos afirmar que a empresa busca um ramo de mercado que 

prioriza a qualidade no produto e no atendimento objetivando oferecer aos seus clientes e 

consumidores contato com produtos diferenciados. Porém tal prerrogativa não garante que a 

mesma só trabalhe com produtos de alto nível e com preços de estratégia premium
2
, pois, 

além da preocupação com a qualidade no produto, a organização trabalha com grifes 

populares e de preço acessível para que ela possa atingir classes ambas as camadas sociais.  

 

2.2 - Preço 

 

Kotler (2009) explica que o preço difere dos outros três elementos do mix de 

marketing, pois este gera receita e os outros geram custos, deste modo as empresas elevam o 

preço ao máximo que o nível de diferenciação permitir. Embora as empresas reconheçam o 

                                                 
2
 Explicaremos estratégia Premium no subtítulo que tratará de preço. 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



impacto do preço sobre o volume de venda buscando um modo de gerar receitas, sendo o 

preço vezes o volume e subtrai os custos, assim gerando uma expectativa de altos lucros. 

A preocupação com o fator preço é evidente na empresa e é perceptível em todos os 

colaboradores, pois é grande o desafio de se oferecer um produto e um atendimento de 

qualidade com preços que possam ser atraentes e ainda garantir que a organização possa 

manter uma margem de lucratividade. A empresa trabalha com o objetivo de fidelizar seus 

clientes, e por isso busca manter preços de modo com que não sofram baixas tanto por 

concorrências diretas ou indiretas. 

A variação do preço do produto se modifica de acordo com suas características, como 

explica Cobra (1992, p. 474) “[...] Um produto de baixa qualidade, baixo esforço 

promocional, deve ter sempre preço baixo, a menos que a demanda esteja reprimida. Mas um 

produto de alta qualidade, diferenciado, com alto esforço promocional, justifica preço alto”, 

conforme pode ser observado no quadro 1. 

Stevens et. al. (2001) explica que o preço não será necessariamente o fator que 

determinará a decisão do consumidor pela compra do produto, mas é no mínimo um fator 

qualificador, ou seja, o preço do produto não interfere diretamente na escolha do consumidor, 

mas tem importância quanto a qualificar a mercadoria, considerando assim um aspecto que 

deve ser levado em consideração na etapa de planejamento de marketing. 

A formulação do preço é baseada em uma estimativa que a gestora incide sobre cada 

produto, levando em consideração fatores como marca, modelo, custo de aquisição e outros 

custos diretos e indiretos. Como tal formulação é estimada e a empresa não possui um 

controle exato de custos ou um cálculo para o ponto de equilíbrio dificulta uma normatização 

para tal processo. Assim tal procedimento se finda na concepção de um preço desuniforme, 

onde cada preço se adequa ao modelo e tipo de produto, porém há outros produtos que já 

possuem preço de venda aplicado pelo fornecedor devendo ser ofertado ao consumidor final. 

A empresa trabalha com diversas formas de pagamento. Possui um banco de dados 

com cadastros de clientes, relacionado com informações como limite de créditos oferecido 

pela própria loja, índices de inadimplência e etc. Trabalha também com várias bandeiras de 

cartões de crédito. Em suma a organização opta por manter os preços independentes da 

concorrência, tendo o objetivo de diferenciar no atendimento, pois acredita que além de preço 

seus clientes e consumidores também buscam produtos de qualidade e um bom atendimento. 
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Quadro 1 - Estratégia de marketing mix de preços 

    Preço 

    Alto Médio Baixo 

P
ro

d
u

to
 Q

u
a
li

d
a
d

e 

Alta 1. Estratégia Premium 
2. Estratégia de 

penetração 

3. Estratégia de 

superbarganha 

Média 
4. Estratégia Preço 

Alto 

5. Estratégia de 

qualidade média 

6. Estratégia de 

barganha 

Baixa 
7. Estratégia de "bater 

e correr" (entrar e sair) 

8. Estratégia de Artigos 

de qualidade inferior 

9. Estratégia de preços 

baratos 

Fonte: (COBRA, 1992, p. 474) 

 

No Quadro (5) acima, pode se observar diversos tipos de estratégias de marketing que 

pode ser aplicado pelas organizações, tendo como diversos modelos podendo ser adaptadas 

de acordo com sua estratégia e segmento de mercado. 

 

2.3 - Distribuição (Praça) 

 

A distribuição, também chamada por “Praça” por alguns autores, é responsável pela 

localização do estabelecimento, pelos canais e logísticas de transporte de produtos. Cobra 

(1992) conceitua a distribuição como um meio de levar o produto certo ao lugar designado, 

com a cobertura necessária para que não exista a falta de produto em nenhum mercado 

importante, tendo que desenvolver planejamentos logísticos a fim de suprir as necessidades 

de consumo. Ainda Cobra (1992, p. 491) destaca que “para que um produto chegue do 

fabricante até o consumidor, ele é normalmente intermediado. Esses intermediários de 

produtos são chamados de intermediários ou ainda de canais de distribuição”. 

A empresa estudada é situada na Avenida Rio Arinos, nº 265 S, Centro, na cidade de 

Juara. É presente no centro comercial da cidade, de fácil acesso aos consumidores e clientes. 

A empresa atende através de uma loja física e utilizando-se de venda direta e possui um 

relacionamento distanciado com seus concorrentes e não busca informações de vendas dos 

mesmos. 

Kotler (2009) afirma que as decisões de canais de marketing compreendem as mais 

complexas em que os gestores lidam no cotidiano, a escolha de um canal de marketing gera 

influência em todo o planejamento de marketing; tanto o preço, a força de vendas quanto a 

propaganda depende das decisões em consideração ao canal de distribuição. 
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Para Cobra (1992), é de responsabilidade do setor de vendas da empresa definir como 

disponibilizar os seus produtos ao público alvo, mesmo que, à medida em há um aumento no 

nas vendas online por sites, onde se justifica pela a falta de tempo das pessoas, as compras 

feitas pela internet cresceram velozmente em comparação com as compras efetuadas em lojas 

físicas. Assim, para despertar a vontade do consumidor ou cliente ir até a loja comprar o 

produto, devem-se levar em consideração vários critérios como o estacionamento, serviços 

prestados quando for deficiente, diversão, entretenimento e outros modo que objetivam atrair 

os clientes até a loja física. 

Em conversas com a gerente operacional, foi esclarecido que a empresa não se atém 

as atividades de seus concorrentes e as únicas informações que analisam são as que aparecem 

em periódicos divulgados anualmente em revistas de premiações locais. 

 

2.4 - Promoção 

 

Kotler (2009) define a promoção como o 4º P, e que este abrange todas as ferramentas 

de comunicação com o objetivo de transmitir uma determinada mensagem ao público alvo, e 

que na etapa de promoção envolve cinco subcategorias sendo, publicidade, promoção de 

vendas, relações públicas, força de vendas e marketing direto, e que cada uma tem a sua 

função a fim de formar a mensagem final para transmitir ao público direcionado. Ainda o 

autor afirma que a publicidade é a ferramenta com maior importância para construir no 

consumidor o conhecimento sobre a empresa, produto, serviço ou ideia, e sempre é 

apresentado por anúncios impressos e eletrônicos, parte externa da embalagem do produto, 

filmes, listas telefônicas, placas, material audiovisual, símbolos e marcas, letreiros, etc. 

A empresa se vale de várias ferramentas para divulgar e promover seus produtos na 

comunidade local. Mantém propaganda nas rádios, tanto AM quanto FM, porém enfatiza a 

publicidade na Radio AM, pois possui maior alcance, podendo chegar às fazendas e sítios 

que é um dos segmentos que ela prioriza. Possui um grupo em um aplicativo de celular 

chamado Whatsapp onde buscam informar seus clientes mais fiéis sobre novas coleções, 

produtos e promoções. A empresa ostenta também uma página no facebook (fig 3) onde 

todos os colaboradores possuem acesso e podem fazer atualizações e postagens, tal página 

tem o mesmo intuito do Whatsapp 

Stevens et al (2001) explicam sobre as categorias que compõe as relações públicas do 

marketing que são: publicações em revistas, patrocínios em eventos, notícias favoráveis a 

empresa, contribuições com a comunidade, cartões de visitas como identidade visual e fatores 
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que implicam sobre a responsabilidade social. Estes ainda observam que as relações públicas 

e as ferramentas que compõem a mesma têm como objetivo transmitir uma imagem positiva 

da organização para com os consumidores e clientes. 

 

Figura 3 - Pagina do facebook da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.facebook.com/liderancababy?ref=br_rs (2015) 

 

Diante a isto, uma ferramenta muito utilizada pela empresa para a divulgação de seus 

produtos é a produção de desfiles em um evento anual organizado pela Igreja Católica da 

cidade na época da páscoa conhecido como “Corolate”. Tal evento ocorre anualmente tem 

como público alvo as crianças e adolescentes e assim envolvendo a participação das famílias 

que frequentam tal segmentação religiosa. Através deste a empresa realiza o desfile para que 

os pais das crianças tomem conhecimento de seus produtos se utiliza de crianças e 

adolescentes do próprio evento como modelos para os produtos evidenciados, como pode ser 

observado na figura 4. 

Outro evento importante que a empresa participa, e que foi idealizado pela gestora da 

empresa é a “Expovest” que ocorre todo ano na cidade de Juara. Tal evento é uma feira que 

movimenta todo setor de vestuário na cidade com o intuído de comercializar o estoque 

sobressalente de vestuário, calçados e artigos das empresas locais. O objetivo do evento é 

impulsionar as vendas locais, com promoções e artigos a preços diferentes dos encontrados 

nas lojas. Geralmente ocorre no Mês de Julho, e é organizado pela Associação Comercial e 

Empresarial de Juara (ACEAJU) envolvendo os lojistas interessados, concentrando suas 

atividades na Praça dos Colonizadores no centro da cidade 
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Figura 4 - Fotos para divulgação e desfile no "Corolate" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Créditos na imagem 

 

As organizações podem, de acordo com seus planejamentos de marketing, utilizarem 

da propaganda para otimizarem suas vendas. Cobra (1992) diz que a propaganda é uma das 

maiores ferramentas de vendas, se valendo de uma comunicação persuasiva, levando as 

pessoas a comprarem um produto, serviço ou ideia. Outra ferramenta importante para a 

promoção é a área de vendas. Para Kotler (2009) a força de vendas está ligada diretamente à 

ferramenta de comunicação de marketing sendo a mais onerosa para a empresa, pois tem 

como objetivo ir até o cliente para oferecer seus produtos, permitindo ao vendedor conhecer 

o cliente e suas necessidades. 

Já Cobra (1992, p. 563) argumenta sobre a força de venda dizendo que: 

 

A estrutura da força de vendas deve atender a duas prerrogativas básicas: 

 Força de venda direta – a empresa utiliza com exclusividade os vendedores 

próprios de deverão visitar diretamente os clientes da empresa. 

 Força de vendas indireta – a empresa utiliza os vendedores dos seus 

representantes ou distribuidores ou, ainda, os chamados vendedores autônomos, isto 

é, vendedores sem vínculo trabalhista com a empresa. 
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Além dos anúncios de rádio a empresa conta também, em momentos especiais como 

dia das crianças, natal, etc. serviço de publicidade de rua, com carro de som anunciando os 

produtos que estão em promoção a fim de cativar novos clientes. A empresa conta também 

com dois outdoors, um na saída para a cidade Novo Horizonte do Norte e outro em frente à 

Associação dos Criadores do Vale do Arinos (ACRIVALE), na saída para Brasnorte 

conforme na figura 7. 

 

Figura 5 - Outdoor em frente a ACRIVALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANDRADE, 2015) 

A empresa possui em seu interior um espaço chamado “Cantinho da Promoção” (fig 

6), que é destinado a produtos que estão a muito tempo na venda ou que não foram bem 

aceitos por seus clientes, algum produto que teve algum tipo de depreciação mas que ainda 

pode ser comercializado, independendo a grife ou marca do produto. Tal espaço se faz 

importante pois age como uma ferramenta de escoar produtos que já estão obsoletos e que só 

geram gastos para empresa, seja com manutenção ou de estocagem, segue imagem abaixo do 

referido local. 

As organizações também utilizam como ferramenta de tomada de decisão o 

Marketing Direto, onde, segundo Kotler (2009), “Marketing direto é o uso de canais diretos e 

serviços sem intermediários de marketing”. Assim, o marketing direto permite direcionar os 

esforços nas pessoas que despertam interessam pelos produtos e assim reforça o 

relacionamento com os clientes. Ainda Kotler (2009) aponta que o marketing direto tem por 

finalidade levar a organização a conhecer o perfil de seus clientes e consumidores onde as 

informações colhidas, são arquivadas em um banco de dados da empresa, e por meio de um 

sistema de informações pode se basear e definir melhor o público-alvo. 
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Figura 6 - Cantinho da promoção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (ANDRADE, 2015; ALMEIDA, 2016) 

 

Ainda Cobra (1992) esclarece que para uma adequada força de vendas, dá-se o início 

no perfil do vendedor, pois o que importa é que os vendedores sejam selecionados, treinados 

e alocados nos pontos de distribuição estratégicos para vendas onde tal atividade é atribuída 

ao gerente de vendas. 

 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como o observado a empresa aplica o marketing de forma tácita, pois desconhece a 

teoria do marketing e o todo que ele engloba. A gestora possui uma preocupação grande com 

a divulgação e por isso concluímos que o marketing aplicado é voltado para a área da 

promoção de sua marca. Podemos concluir que a organização possui vastas ferramentas de 

divulgação e promoção, e se vale destas para se sustentar e conquistar novos clientes, assim se 

mantendo participativa no mercado. 
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Apesar de grande incentivo em propaganda a empresa não possui um planejamento de 

marketing, e não faz nenhum tipo de acompanhamento sobre tais práticas, porém tem 

consciência dos resultados que são gerados como resultado desta. É notório o desafio da 

organização em seu planejamento de marketing, porém, segundo a gestora da empresa, são 

satisfatórios os resultados obtidos com as ações de marketing desenvolvidas. 
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