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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O processo de globalização e os avanços tecnológicos serviram como um 

marco para a melhoria na qualidade de serviços e produtos, em especial, afetaram a relação 

cliente e fornecedor. Oferecer a qualidade total em serviços e produtos é uma situação na qual 

uma organização precisa estar bem focada e almejar sempre a melhor condição para seus clientes, 

proprietários e funcionários, uma vez que, o elemento essencial de qualquer segmento de 

mercado são as pessoas. As pequenas empresas podem colaborar significamente e 

economicamente para o desenvolvimento de uma cidade ou região, sendo elas fonte de emprego e 

renda como qualquer outra organização, podendo em casos comprovados se tornarem grandes 

empresas. Contudo, mesmo sendo uma pequena empresa, ela deve estar atentada às tendências e 

práticas inovadoras para competir e se manter no mercado, oferecendo produtos com qualidade. 

OBJETIVO: Diante da necessidade de investigar as possibilidades de uso do marketing como 

uma ferramenta de agregação de valor por intermédio de suas estratégias, o presente estudo  

analisa o seguinte questionamento: quais os principais gargalos relacionados ao marketing uma 

pequena organização se depara no dia a dia? Objetiva-se propor um modelo que traga a 

agregação de valor aos seus produtos e satisfação para seus clientes. METODOLOGIA: Para o  

alcance de tal objetivo, foi indispensável o levantamento de dados envolvendo os sócios-

proprietários da Fonte de Luz, uma pequena empresa situada na cidade de Romaria/MG. Com o 

intuito de fazer o levantamento da atual situação e abordar o planejamento de marketing, utilizou-

se de uma entrevista estruturada, evidenciando questões relacionadas à gestão, estratégias, 

gargalos e ao marketing da empresa. RESULTADOS: A empresa Fonte de Luz conta com uma 

equipe de três funcionários, os proprietários afirmam que a empresa está bem conceituada junto 

aos fornecedores e, julgam como diferenciais os seguintes fatores: estarem junto aos clientes no 

atendimento, não há dependência de resposta, trabalham com produtos de qualidade e pronta 

entrega, os quais na concorrência, muitas vezes, são realizados por encomenda, possuem um 

horário flexível de atendimento e preços atrativos, mas, em contrapartida, admitem que precisam 

estar mais atentos, devido às oscilações de mercado e da inserção de novos produtos, e, por fim, 

procuram trazer novidades e tendências para a empresa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

globalização influencia diretamente a sobrevivência e a viabilidade das empresas. Fato que 

comprova que não só as pequenas empresas como também as de grande porte devem adotar 

novos modelos de gestão e de inovação, de modo a diferenciarem-se dos concorrentes. Percebe-

se que um bom planejamento e estratégias apropriadas podem impactar de maneira positiva na 

empresa, promovendo o sua sobrevivência, crescimento e desenvolvimento empresarial. 
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