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RESUMO: O tema central está especificado no marketing de serviços e todo desenvolvimento estará de comum 

acordo como, desenvolvendo as dificuldades da aplicação do marketing na área de serviços e tendo como 

problema: quais as principais estratégias adotadas pela empresa para obter vantagens competitivas e garantir 

espaço no mercado tendo como ferramenta o marketing de serviços, por gerar um efeito multiplicador na 

economia e refletir em diversos setores, a construção civil tem uma grande importância na geração de empregos 

e no desenvolvimento de renda dos cidadãos brasileiros. O objetivo geral é verificar as estratégias que a empresa 

A Construtora  Padrão LTDA adota para obter vantagem no ramo de prestação de serviços e se estabelecer no 

mercado competitivo através do marketing juntamente com a fidelização do cliente. Os objetivos específicos 

são: abordar a posição de mercado que a empresa deseja chegar no futuro e o que  fazer para alcançar seu 

objetivo, considerando o ambiente de atuação, caracterizar e analisar a forma como é implantado o marketing de 

serviços no ambiente empresarial e analisar como é desenvolvido o marketing dentro da empresa pesquisada. 

Para comparar se o que os teóricos afirmam sobre o marketing de serviços está sendo realmente feito na 

realidade das empresas este presente estudo busca através de pesquisas bibliográficas expor os objetivos do 

marketing de serviços, através de levantamento de dados bibliograficos, tendo utilizado fontes secundárias como 

revistas, artigos, publicações e livros voltados para markentig, além de um estudo de caso, com observações, 

anotações e acesso a dados da empresa. Como resultados, podemos citar: A junção dos gestores da empresa 

juntamente com o marketing que é destinado a obter e servir a demanda de serviços e atender os desejos e 

necessidades dos consumidores; que a implantação de estratégias voltadas para pessoas físicas, em que tais 

seriam atraídas pelo melhor preço, pois a empresa trabalha diretamente com fornecedores que dispõe de ofertas 

exclusivas, também maior confiabilidade já que a empresa está no mercado a mais de 5 anos e conta com equipe 

treinada para poupar tempo e recursos, o que só somaria aos ativos da empresa, partindo da ideia de que o 

desempenho dos serviços estão diretamente ligados com a imagem da empresa, colocamos em prática palestras 

motivacionais onde exemplificamos a importância de cada um levar em si a imagem da empresa, mesmo que 

sem seus uniformes ou fora do horário de serviço, foi assim que despertamos a necessidade dos funcionários 
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vestirem a camisa da empresa.  O estudo e análise tiveram como objetivo principal identificar as influências e 

formas de manejo do marketing de serviços, como ele faz diferença dentro de uma empresa de prestação de 

serviços, trazendo à tona suas falhas e desenvolvendo possíveis melhorias no processo de produção da empresa, 

as quais afetam diretamente no feed back dos clientes quanto a qualidade oferecida. 
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