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RESUMO: 

Introdução: O marketing é uma estratégia que cria condições favoráveis para o 

desenvolvimento, com isso gerar lucros, ou seja, estuda o mercado e a opinião de seus principais 

componentes, como produtos, vendas, clientes, visando sempre uma melhor estratégia para 

continuar desenvolvendo uma organização. Objetivo: O objetivo deste estudo é melhorar as 

vendas da empresa, ressaltando que esta sendo um fator mais critico que não está sendo abordado 

com forte vigor, no qual é o ponto mais forte que uma empresa pode desfrutar; uma propaganda, 

divulgação na internet, o produto ficara mais acessível aos clientes, no qual se facilita uma 

venda.  Metodologia: Pesquisa qualiquantitativa, pois houve a exploração de pesquisas, 

números, enquetes, porcentagens, etc.; sendo estudada basicamente com sugestões dos clientes, 

observando os procedimentos. O método exploratório consiste em analises de exemplos, 

sugestões de pessoas que usaram o método estudo de caso, com resposta mais concretas e dicas 

para poder ainda melhorar e ampliar o assunto a ser estudado. Considerações  finais: Observa-se 

que a empresa estava precisando de um Marketing digital pois as vendas que estavam sendo 

finalizadas eram só daqueles fidelizados clientes e suas negociações eram praticamente entre 

pessoas da cidade e das demais em sua redondeza. Com isso percebeu que uma empresa já bem 

estabelecida, com excelentes estoques e com uma imagem bem reconhecida em relação a 

negociações satisfatórias precisava se aprofundar mais no mercado em redes sociais. Foi possível 

verificar as novas propostas de marketing desenvolvidas pela empresa Comav Veículos, onde, 

constatou-se que a mesma procura fortificar-se em um determinado nicho de mercado, que no 

caso trata-se da oferta de automóveis de preço intermediário. Para divulgar seus produtos a 

empresa utiliza de meios como rádio, panfletos, divulgação nas redes sociais e fachada grande e 

chamativa no local das vendas.  
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