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RESUMO 
 
 

RESUMO do TCC Marketing Estratégico para Empresas de Pequeno Porte Leandro Wanks 
Santos de Oliveira Este trabalho tem por objetivo identificar a aplicação de estratégias de 
marketing em empresas de pequeno porte, analisando suas possibilidades e limitações de 
aplicação. A metodologia utilizada para elaboração do trabalho consistiu de pesquisas 
bibliográficas em artigos e livros de autores renomados onde se buscou informações sobre 
estratégia e marketing, e dados obtidos na rede por meio de sites especializados, como o 
Sebrae, para reunir informações sobre a situação das Empresas de Pequeno Porte no Brasil. 
Destaca-se em primeiro plano as empresas de pequeno porte que, pelas limitações impostas 
por sua estrutura simplificada, acabam cultivando uma ideia de que não podem investir 
consistentemente em estratégias para aumentar sua participação no mercado ou simplesmente 
acreditam que não o devem fazê-lo, uma vez que ações de propaganda têm custos elevados, 
retorno lento e, por muitas vezes, duvidoso. E em segundo plano estão as agências de 
propaganda que acabam percebendo que essas empresas não têm recursos financeiros e 
percepção da necessidade desse marketing para se tornarem empresas alvo de suas ações. 
Essa somatória de fatores gera como resultado mais prático uma quase ausência das 
empresas de pequeno porte utilizando os meios de comunicação, ainda que estejam 
disponíveis e muito acessíveis a elas. Em oposição a essa realidade verifica-se a necessidade 
que essas empresas têm de realizar ações que permitam uma participação mais ativa e 
significante no mercado onde estão inseridas, já que essa não participação leva a uma reação 
em cadeia difícil de ser contida: poucas ações de comunicação levam à pouca presença na 
mente do consumidor, o que leva a um faturamento menor que o possível, que pode gerar um 
grau de endividamento que, se produzido, pode levar a enormes complicações financeiras e, 
em último instância, à falência. Essa trajetória ocorre de fato com um número muito expressivo 
do total de empresas abertas neste formato no Brasil antes de completarem cinco anos da sua 
fundação. Ao final deste estudo demonstrou-se como é possível para estas empresas 
encontrar o ponto de equilíbrio entre suas limitações e suas necessidades para que possam 
atuar mais efetivamente no mercado, aumentando suas participações e gerando mais e melhor 
fluxo de caixa, evitando assim que acabem por sucumbirem à realidade negativa que consome 
uma enorme parcela destas empresas atualmente. Concluiu-se ainda como o uso de 
ferramentas simples de gestão podem ajudar o empresário a tomar decisões mais acertadas 
para sua empresa e como a visão produzida pelo uso dessas ferramentas pode ser decisiva na 
escolha da melhor estratégia de marketing para cada empresa, respeitando a natureza do 
mercado onde atua e o estágio no qual cada empresa se encontra. 


