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RESUMO: O tema trata da administração mercadológica que, nada mais é do que usar o 

marketing como ferramenta de gestão conseguindo êxito em seu empreendimento, a 

competitividade elevada do mercado faz com que as empresas busquem uma constante 

excelência nas suas inovações, nos recursos e na qualidade para atrair o consumidor e garantir a 

lucratividade, sendo assim, o relatório de tcc destaca as necessidades, em especial, da empresa 

Disk Bebidas Of Beer, com o propósito de explorar o marketing estratégico que garante sucesso 

com os seus consumidores. O objetivo geral desse trabalho é levantar se o marketing está sendo 

executado de forma correta e objetiva.  Diante disso, têm-se os seguintes objetivos específicos 

são: Verificar se a empresa aplica o Marketing e suas estratégias; Apontar o tipo de Marketing 

existente na empresa; Observar como as pessoas responsáveis pelo Marketing da empresa o 

desenvolve; Verificar se a empresa aplica os 4p´s. 

Em primeiro lugar foi realizada pesquisas bibliográficas que tratavam sobre o tema a partir de 

publicações sobre a temática em livros, revistas, artigos, periódicos, sites especializados da 

internet, a fim de ter uma melhor fundamentação com embasamento cientifico para o trabalho.  

 Com isso, foi feito um estudo de caso, através de observações feitas dentro da empresa, onde 

foram feitas anotações em cadernos específicos para essa pesquisa, acesso ao cadastro de clientes 

da organização, a arquivos de forma geral da empresa. Foi observada a falta de treinamento dos 

funcionários. Para a empresa no ramo de distribuição é necessária a realização de treinamentos 

direcionados, pois, estes são eficazes para a evolução da empresa, como uma tentativa de 

aumentar o alcance de divulgação da empresa, poderiam ser criadas páginas de amplo acesso, 

como Facebook, Instagram e até mesmo um site especializado para pedidos de produtos 

diretamente com a empresa, além de criar grupos de WhatsApp a fim de utilizar a tecnologia a 

seu favor. O estudo apresentado resultou em conhecimento e realização de tarefas na organização 

apontando a realidade com as informações alcançadas. Dessa forma, deseja demonstrar para a 

organização que, em qualquer situação existe a necessidade de algumas mudanças, especialmente 

onde foram encontrados erros, sendo necessário corrigi-los, para que aconteça o aumento e o 

desenvolvimento da empresa. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing de relacionamento. Gestão estratégica. Cliente. 

                                                      
1 Graduanda em administração pela Fundação Carmelitana Mário Palmeiro - FUCAMP. E-mail: 

danyduartesiilva@hotmail.com 
2  Professora Orientadora Graduada em Administração pela FUCAMP. Mestre em Tecnologias, Comunicação e 

Educação pela UFU. Professora orientadora desse trabalho. E-mail: mayaradelfino@hotmail.com  


