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Resumo:  

Introdução: Para uma empresa obter sucesso e se firmar no mercado, é de extrema 

importância o uso dos conceitos de marketing, pois, além de servir como guia para as 

ações e estratégias, é instrumento de diferenciação, sobrevivência e crescimento da 

organização. Objetivo: Verificar como uma empresa aplica o marketing como 

ferramenta estratégica. Metodologia: Para desenvolvimento deste trabalho foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica e feito um estudo de caso na empresa Concórdia Home 

Center, em Nova Andradina, MS. Resultados e Discussão: Foi identificado como 

ponto forte o uso de ampla divulgação das promoções e marca da empresa, através de 

panfletos, mídia virtual, patrocínios em eventos, entre outros. Como ponto fraco cita-se 

a falta de funcionários qualificados voltados para um atendimento de excelência no 

novo segmento de home center. Como oportunidade de negócios tem-se a possibilidade 

de explorar novos segmentos de mercado e como ameaça principal a redução de 

liberações de financiamentos habitacionais. Conclusão: Conclui-se que, para aproveitar 

as oportunidades de mercado e vencer as ameaças, a empresa estudada necessita investir 

em qualificação de pessoal e melhorar seu composto promocional, utilizando melhor a 

internet e redes sociais, pois, com estas formas de comunicação a empresa estará 

abrangendo um público-alvo bem maior. Também, a empresa precisa criar, manter e 

aprimorar o relacionamento com seu mercado consumidor, objetivando uma relação 

lucrativa e duradoura, pois um cliente satisfeito normalmente conta suas boas 

experiências a outros clientes atuais e potenciais. 
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