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A IMPORTÂNCIA DA JUNÇÃO ENTRE MARKETING E LOGÍSTICA
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo verifi car a importância da 
junção entre marketing e logística, onde o marketing se encarrega de verifi car os 
níveis de satisfação na prestação dos serviços, e por outro lado a logística tem 
como objetivo exercer seu papel na distribuição. Frente a diversas mudanças no 
cenário de mercado, glorifi cam-se empresas que buscam condição de diferenciar 
das demais. Tendo como foco, a unifi cação do marketing e a logística, no qual 
se justifi ca como um conjunto de ações que visa estabelecer as necessidades 
de cada cliente, gerar assim, bom atendimento, análise em níveis de mercado, 
prestações de serviços em tempos ágeis, entregar o produto certo, no lugar 
correto, no momento adequado, com menor custo possível, dessa forma propicia 
valores na empresa de tamanha proporção, que em consequência garante a 
visão sistêmica satisfatória do público-alvo. Com tudo, a troca de experiências 
entre colaboradores, torna-se positivamente fácil para se adotar processos 
diversifi cados que satisfaçam os clientes, com maneiras simples e agradáveis, e 
agregar valores em cada momento com nossos parceiros, a fi m de alavancar o 
grau de percepção dos clientes externos. 
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THE IMPORTANCE OF JOINT BETWEEN MARKETING AND LOGISTICS

ABSTRACT : This study aimed to evaluate the importance of the junction between 
marketing and logistics, where marketing scans the satisfaction levels of service 
provision, and on the other logistics aims to play its role in the distribution. Faced 
with several changes in the market scenario, they glorify enterprises seeking 
condition to diff erentiate from the others. Focusing on the unifi cation of marketing 
and logistics, which is justifi ed as a set of actions aimed at establishing the 
needs of each client, generate well, good service, analysis of market levels, the 
supply of services in agile times, deliver the right product at the right place at the 
right time, with the lowest possible cost, thus provides values in the company of 
such proportions, which consequently ensures satisfactory systemic view of the 
audience. In all, the exchange of experiences among employees, it becomes 
positively easy to adopt diverse processes that satisfy customers, simple and 
enjoyable ways, and add value in every moment with our partners in order to 
leverage the degree of perception of external customers.
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1 INTRODUÇÃO 

 Muito se tem discutido, recentemente, acerca de infi nitas mudanças 
nas organizações, seja através dos adventos de novas tecnologias, abertura 
de concorrência, novos meios de vendas, e o fator de total importância nas 
empresas, a qualifi cação profi ssional dos colaboradores. Enfi m, inúmeros fatores 
remodelam o ambiente externo e interno, e exigir um novo repensar nas práticas 
administrativas adotadas.
 É de fundamental importância a junção entre marketing e logística, 
onde se procura garantir com uma maior efi cácia as exigências do mercado 
consumista, que ao longo dos últimos tempos desenvolvem-se de forma 
rápida, e exigente. Com isso, reconhecer as oportunidades de crescimento da 
organização, determinar em curto e longo prazo os objetivos a serem alcançados 
pela empresa, levar em consideração qual sua pretensão de crescimento no 
mercado e seu desenvolvimento como um todo.
 Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual as organizações não se 
desenvolvem, onde se tem um propósito de garantir a satisfação do cliente em 
uma empresa voltada para o transporte rodoviário de grãos.
 Em consequência disso, busca-se justifi car a importância da união das 
duas atividades, o marketing e logística, em proporcionar meios para valorização 
da empresa e a captação de clientes, oferecer aos mesmos valores benéfi cos 
em serviços prestados, e vantagens em ser parceiro, sendo esse contexto de 
suma importância para organização. 
 Diante disso alguns fatores necessitam ser analisados, e a defi nição de 
marketing, que por sua vez, não se refere somente à propaganda, mas sim à 
satisfação das necessidades dos clientes. Por outro lado, a logística justifi ca-
se em garantir o produto ou serviço para o cliente certo, no momento exato, 
com agilidade, e desenvolver a melhor maneira de desempenhar seu papel. 
Levar-se em conta o que foi apresentado, unifi car as duas atividades garante 
prosperidade, onde irão fazer com que a velha logística, desenvolva-se para 
uma logística estratégica, que agregue valores, com novas formas de viabilizar 
os produtos ou serviços, conceder atendimento ao cliente no tempo desejável, 
tornando possível o desejo do cliente.
 Dado o exposto, este estudo apresenta através da revisão de literatura 
o modo no qual as organizações devem buscar em meio à competitividade, 
a forma de garantia para se saírem bem no mundo globalizado de hoje. Além 
disso, demonstra através de estudos realizados por outros pesquisadores a 
importância temática abordada.
 Em vista dos argumentos apresentados na revisão de literatura, os autores 
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enfocam que o marketing é um conjunto de ações, que visam captar e acolher 
as necessidades dos clientes, logo a logística é responsável pelo planejamento, 
operação e controle de todo o fl uxo de mercadorias ou serviços e informação, 
desde a fonte fornecedora até o consumidor fi nal. Tendo em vista os aspectos 
observados, a união do marketing e logística, traz para a empresa uma forma 
diferente a se posicionar mediante a demanda de sua concorrência, e observar 
se os clientes estão adquirindo seus produtos ou serviços em relação aos outros 
níveis de mercado.
 Em virtude do que foi mencionado, compreender sobre a importância da 
junção entre as duas atividades faz leais diferenças no que diz respeito a resultados 
fi nais, onde se deve identifi car a percepção dos clientes aos serviços prestados 
garantindo a conformidade de prosseguir adequando, visualizar melhorias para 
reduzir insatisfação dos mesmos, traçar um paralelo entre logística e importância 
do marketing interna e externamente, observar os principais problemas da 
empresa, e delimitar ações que possam contribuir para ampliar os efeitos da 
união das atividades expostas. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Conceitos de Marketing 

 Tendo em vista a relação primordial entre Marketing e Logística, por 
conseguinte precisa-se previamente entender os conceitos e a importância de 
cada uma dessas atividades, que estão diretamente ligadas ao sucesso de uma 
empresa.
 O marketing é um conjunto de ações, que visa captar e acolher as 
indispensabilidades dos clientes. Na dimensão de marketing, se escolhe o termo 
cliente, na posição de consumidor, usuário ou freguês.
 Sendo assim, Kunsch (2009, p. 30), acentua que “marketing é um 
processo social por meio do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo 
de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 
produtos e serviços”.
 Kotler e Armstrong (2003) ensinam que quando se usa uma defi nição geral, 
o marketing é retratado como a arte de vender produtos, contudo o importante 
em marketing não é vender.
 O marketing não está relacionado somente a venda de produtos e 
serviços, ele também possui o objetivo de obter informações sobre a satisfação 
ou necessidades de determinado público-alvo, para manter e conquistar novos 
clientes e com isso garantir sua competitividade.
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 O marketing é composto por várias ferramentas, porém pode-se destacar 
como principal e essencial o database, que de acordo com Griffi  n (1994, p. 24-
25): 

O database marketing consiste em gerenciar o sistema baseado em 
banco de dados computadorizado em tempo real emitindo informações 
atualizadas e relevantes sobre clientes, identifi cando os melhores 
com o objetivo de desenvolver um relacionamento continuado de 
longa duração e de alta qualidade enviando mensagens adequadas, 
no momento certo no formato certo, para as pessoas certas obtendo 
como resultado a satisfação de nossos clientes aumentando nossos 
negócios e nossos lucros.

 Pode-se dizer então que database é um conjunto de informações que a 
empresa possui de seus clientes, com o objetivo de manter um relacionamento 
estreito com o mesmo após a venda de um produto ou serviço.
 Assim, os concorrentes podem aumentar os gastos em propagandas, 
reduzir os preços e aumentar a distribuição, mas se uma empresa estabelece 
fortes relacionamentos com seus clientes atuais com base em um banco de 
dados implantados obterão em curto prazo uma relação a um mercado específi co 
(COBRA e BRAGA, 2004).
 Nos apontamentos de Matos (2009), o contato direto com o cliente é 
supremo, com conduta de constituir relacionamentos, de tal forma que criem 
vínculos de longa duração. Assim, pode-se afi rmar que para uma empresa ter 
sucesso é preciso haver um relacionamento entre empresa x cliente, de modo 
que possa benefi ciar ambas as partes.
 Kunsch (2009, p. 32) esclarece que “ouvir a opinião do cliente signifi ca 
duas coisas. A primeira é escutar, identifi car o cliente e lhe dar ouvidos. A 
segunda, muito importante é agir após escutar”. Não basta ouvir a sua opinião, 
é preciso escutar o cliente e agir após isso.

2.2 Os quatro P’s do Marketing 

 O marketing é composto pelo mix de quatro P’s, que corresponde a 
produto, preço, praça e promoção.
 Como descrito pelo Senac (1997, p. 31) “em marketing, produto é tudo 
aquilo que pode ser oferecido a um mercado para aquisição ou consumo, como 
por exemplo, objetos físicos, serviços, personalidades, lugares, organizações e 
idéias”.
 Ao lado, preço é o valor que se atribui aos produtos e serviços no ato 
de sua comercialização ou aquisição, onde se dá a realização de pesquisas de 
valores, antes do fechamento de venda (SENAC, 1997).
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Senac (1997, p.53) apresenta que:

Ponto-de-venda (praça), sob a ótica de marketing, compreende todos 
os aspectos de distribuição de bens e serviços, incluindo não só os 
canais de venda tradicionais – lojas, máquinas de vendas, agentes, 
distribuidores, reembolso postal, etc.-, como também a disponibilidade 
dos bens ou serviços através desses canais.

 Por fi m, promoção é a forma como as empresas transmitem a informação 
de valores ao mercado, onde utilizam meios de comunicação para divulgação de 
seus produtos ou serviços (SENAC, 1997).

2.3 Os principais conceitos de logística

 Existem vários conceitos de diversos escritores que defi nem logísticas, e 
dentre eles pode-se destacar os principais:
 Christopher (2011, p. 2) diz que “logística é o processo de gestão 
estratégica da aquisição, movimentação e armazenamento de materiais, peças 
e estoques fi nais”.
 Na logística estabelece-se a junção de atividades, que estão ligadas 
por meio de elos, na cadeia de abastecimento. Assim o produto é adquirido e 
entregue ao consumidor fi nal.
 Christopher (2011, p. 15) apresenta que “logística é, portanto, 
essencialmente um conceito integrador cujo objetivo é desenvolver uma visão 
de todo o sistema da empresa”. Sendo assim, podemos dizer que a logística 
tem o objetivo de garantir a satisfação do cliente ao entregar o produto em prazo 
combinado com a redução de custo.
 Christopher (2011, p. 3) esclarece que “a logística é em essência uma 
orientação e uma estrutura de planejamento que visam criar um único plano para 
o fl uxo de produtos e informações por meio de um negócio”.
 Torna-se de extrema importância a comunicação entre fornecedores 
e clientes, assim manter-se-á a relação de gestão de planejamento. Por este 
caminho haverá uma vantagem diferenciada da concorrência. Uma empresa 
adquire vantagens superiores das demais, quando de forma mais barata executa 
suas atividades relativamente efi cientes.
 Ainda nos estudos de Christopher (2011, p. 13) “a logística deve, portanto, 
ser vista como o elo entre o mercado e a base de fornecimento.” 
 A junção das atividades ligadas à logística disponibiliza o controle de todo 
o processo gerencial da cadeia de abastecimento. As empresas simultaneamente 
passam pelo mesmo processo ao disponibilizar seus serviços no ciclo.
 Ainda assim, Christopher (2011, p.13) destaca que “a maioria das 
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organizações enfrenta um problema fundamental: o tempo que leva para adquirir, 
produzir e entregar o produto acabado para o cliente é mais longo do que o 
tempo que o cliente está disposto a esperar”.
 No âmbito do processo da distribuição de produtos existem gargalos que 
impedem a distribuição efi caz na logística, como: malha rodoviária em péssimos 
estados de conservação, veículos inadequados, condições climáticas às vezes 
impróprias para tal transporte. Isso faz com que o produto não chegue a tempo, 
e pode causar até mesmo danos na mercadoria. 
 Novaes (2007, p. 126) agrega que “no processo de distribuição dos 
produtos, desde a fábrica que o produz, até o consumidor fi nal na cadeia de 
suprimento, podem ocorrer situações diversas, formando canais típicos de 
comercialização”. 
 Acrescenta compreender que a cadeia de suprimentos compete-se em 
processar variáveis na divisão de resultados.
 Para Novaes (2007, p. 225) explica que “a cadeia de suprimento é formada 
por uma sequência de cadeias de valor, cada uma correspondendo a uma das 
empresas que formam o sistema”. Cada atividade que participa do processo de 
distribuição sofre de alguma maneira um desgaste constante.

2.4 O marketing e a logística

 Antes mesmo de se inserir conceitos que retratam o Marketing na 
Logística, pode-se colocar em destaque que seu papel fundamental é levar o 
contato direto com seu cliente. Pois assim encontrar-se á a melhor maneira de 
deixá-lo satisfeito.
 Como, no entanto, ao saber que a logística é um sistema que tende a 
proporcionar a distância entre seus parceiros, e torna o mais próximo possível 
da organização. As junções das atividades da logística e do marketing procuram 
garantir com uma maior efi cácia às exigências do mercado consumista, que ao 
longo dos últimos tempos desenvolvem-se de forma rápida, e exigente. 
 Em seus apontamentos, Christopher (2011, p. 34) apresenta que “as 
evidências de toda uma gama de mercados sugerem que o determinante 
fundamental para saber se os pedidos são ganhos ou perdidos e, portanto, a 
base para tornar um fornecedor preferencial, é o atendimento ao cliente”.
 Na verdade, pode-se dizer que, em última análise o atendimento ao 
cliente é determinado pela interação de todos os componentes da fabricação de 
produtos e serviços disponíveis para o comprador (CHRISTOPHER, 2011).
 Por todos os sentidos é de extrema importância o atendimento ao cliente, 
assim o fator que é determinante, torna-se compromisso fi rmado com o mesmo. 
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Bem como se destaca o entrega ao consumidor fi nal.
 Chiavenato (2005, p. 103) expõe que “os produtos não chegam às mãos 
do consumidor por encanto. Para saírem como produtos acabados de uma 
fábrica e chegarem até o consumidor eles passam por um caminho que, muitas 
vezes, é bastante complicado”.
 Do autor citado anteriormente, os produtos para serem fabricados, 
dependem de uma cadeia de abastecimento, onde envolve elos de junção, que 
por sua vez, se algum deles sair do tempo estimado, proporciona desvantagem 
na produção ou entrega, seja de mercadorias ou serviços.
 Ainda Gronroos (2003, p.64) afi rma que “um serviço é um fenômeno 
complicado”. Bem, para agradar o cliente há de se efetuar processos distintos, 
ágeis e de extrema qualidade.
 Novaes (2007, p. 12) conceitua que “hoje se observa uma dinâmica 
nunca antes constatada na oferta de produtos. De um lado, os produtos vão 
se aprimorando ao longo do tempo, incorporando novos elementos e novas 
tecnologias, numa rapidez crescente”.
 Com novas tecnologias, as empresas muitas vezes não conseguem 
acompanhar o mesmo ritmo. Mas buscam aprimorarem-se ao longo dos tempos, 
para manterem-se competitivas no mercado. Devido ao fato de que a logística 
está ligada diretamente ao produto, onde o consumidor passa a se preocupar em 
adquirir e receber o mais rápido possível, com menor custo possível.
 Dessa forma afi rma Novaes (2007, p. 14) “a gratifi cação ou prazer, que o 
consumidor frui no consumo ou no uso do produto adquirido, está basicamente 
ligada á mercadoria em si, mas a interferência da Logística nesse processo não 
é desprezível”. 
 Ao mesmo tempo dever-se-ia realizar um acompanhamento onde 
se permitirá localizar antecipadamente problemas e se salvar de surpresas 
repulsivas. Contudo, deve-se estar atento ao consumo real, e obedecer a uma 
nova forma de consumo.
 Logo, ao adquirir a identifi cação do público-alvo podem-se inferir possíveis 
compradores, ou até mesmo usuários ao longo dos anos. Em conclusão esse 
grupo ou pessoas dispõem em suas mãos do poder de decisão na hora da 
compra.
 Sob o mesmo ponto de vista, Lupetti (2007, p. 59) agrega que “a escolha do 
público- alvo baseada nos clientes da concorrência só terá sentido se possuírem 
o mesmo perfi l buscado pela organização”.
 Ao mesmo tempo procurar movimentar a logística da organização 
juntamente com a estratégia de marketing, irá proporcionar um salto na satisfação 
dos clientes, em se tratando de sucesso da empresa. Não é necessariamente 
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entregar o produto ou serviço no lugar e momento certo com menor custo 
possível. É primordial agregarem valores aderentes, afi nal se mostrará desigual 
da concorrência.
 Prosperar com o marketing, é fazer com que a velha logística empresarial, 
trespasse para uma logística estratégica. Em suma, agregar valores, com novas 
formas de viabilizar valores aos produtos ou serviços, conceder atendimento ao 
cliente no tempo desejável, e tornar possível o desejo do cliente.
 O marketing direto no relacionamento da empresa, proporcionará aos 
clientes certos, ensinará aos colaboradores da empresa a retê-los (LUPETTI, 
2007).
 Ao induzir a demanda como ferramenta na logística de marketing, 
conduzirá uma visão ampla da satisfação do cliente, pois nesse ritmo encontrar-
se-á a forma correta de agradar os diversos tipos de clientes. Tendo em vista o 
grau de necessidade de cada um, seja de produtos ou serviços.
 É na praça onde se consegue captar informações ligadas ao nível de 
satisfação, através de pesquisas e informações obtidas diretamente com 
os clientes. As empresas que possuem pós-venda captam as informações, 
retransmitindo-as para os diversos setores da organização, e torna fácil a tomada 
de decisão.
 Portanto, a logística e o marketing trazem para a empresa uma forma 
diferente a se posicionar mediante a demanda de sua concorrência, observar 
se os clientes estão adquirindo seus produtos ou serviços em relação ao valor 
de mercado. O marketing integra-se na função de transmitir as informações do 
posicionamento do mercado, como de fato a empresa deve agir em níveis de 
mercado, garante assim a posição da organização na concorrência.
 Em questão, Lupetti destaca que (2007, p. 129) “pode-se defi nir mercado 
como sendo a procura conjunta de compradores potenciais de um determinado 
produto ou serviço”.
 Como visto anteriormente, a logística constitui na forma de interagir 
desde as matérias-primas aos produtos fi nais, ou mesmo quando não se tornam 
produtos acabados em direção ao consumidor fi nal. Todo esse processo, 
seja de efetuação, fl uxo de armazenagem, material para processos acabados 
ou semi-acabados, bem como o fl uxo de informações do ponto de origem ao 
consumo fi nal, tem em vista um único objetivo, acolheras exigências dos clientes 
(CHIAVENATO, 2005).
 O conhecimento de quais são, ou a quantidade dos consumidores, 
faz com que a organização integre o necessário para cumprir os objetivos do 
marketing, mas por outro lado devem-se observar as direções estratégicas das 
ações (LUPETTI, 2007).
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 Na prática, a movimentação de produtos ou serviços acabados ou semi-
acabados inclui um conjunto de atividades onde engloba todo um processo 
dinâmico onde há o transporte de cargas, armazenagem, movimentação de 
materiais, a embalagem, todo um controle no estoque, seleção de formas 
corretas de armazenar, processar pedidos, e uma maneira efi ciente em atender 
clientes (DIAS, 1993).
 Cada elemento desse sistema coloca ao fi nal da produção, valores de 
custo diferenciados, onde devidamente sofre infl uência nas decisões por outros 
membros, resultando em confl itos, onde se coloca em risco a meta do sistema. 
Isso difere de cada caso. Neste processo evolutivo, o gerenciamento e o controle 
devem agir com mesmo ritmo.
 Desse modo, Lupetti (2007, p.42) faz o levantamento de que “é certo que 
as forças e fraquezas e as oportunidades e ameaças devem ser analisadas no 
contexto global do mercado e da organização: no entanto, um cuidado deve ser 
tomado”.
 A evolução da competitividade na demanda veio confi rmar que a principal 
forma de demonstrar diferenças, em relação às demais é a maneira de contatar 
clientes, onde se resulta em um potencial diferenciado da organização. 
 Neste contexto, os objetivos organizacionais procuram evidenciar uma 
chamada simples, entre público-alvo, colaboradores e organização, no enfoque 
de transformar a relação prazerosa, com intenção de satisfazer a todos. Assim 
se integra o modo de agir do marketing, e a forma sinergética da logística.  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Com objetivo de realizar esse trabalho foi utilizado como procedimento o 
cumprimento da carga horária de 200 horas do estágio obrigatório necessário 
para a conclusão do curso superior de Tecnologia em Agronegócios, onde este 
trabalho foi desenvolvido por meio de um estudo de caso.
 Onde Severino, (1996, p.2) acrescenta que:

É uma investigação que se assume como particularista, isto é, se 
debruça deliberadamente sobre uma situação especifi ca que se supõe 
ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando 
descobrir a que há nela de mais essencial e característico e desse 
modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenômeno de 
interesse.

 Esse estudo baseou-se na reação de uma pessoa e determinado grupo, 
através do acompanhamento na prática, que envolvem ambiente interno e 
externo, de modo a analisar a junção das atividades do marketing e logística.
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3.1 Caracterização da Empresa

 O estudo foi realizado em uma empresa de médio porte no segmento de 
transporte rodoviário de grãos. Fundada em 1986, no estado de São Paulo. A 
empresa expandiu suas atividades nos transportes de grãos para exportação. 
No ano de 2008, iniciam suas atividades em Rio Verde- Goiás com sua primeira 
fi lial.
 A cidade de origem está entre as principais empregadoras privadas, com 
cerca de 110 colaboradores, já em sua fi lial com cerca de 3 colaboradores. Todos 
seus funcionários são parte fundamental no processo de expansão e consolidação 
da empresa, que os considera o seu mais importante ativo intangível.
 Reconhecida pelo grande público e referência pelos seus serviços 
prestados, a atuação da empresa está focada no escoamento de grãos para 
exportação, na região e estados distintos. Com trinta anos de mercado (matriz), 
a empresa busca satisfazer seus clientes com seu serviço de qualidade, em 
tempo hábil, e visa lealdade e garante a representatividade do seu nome no 
mercado de transporte rodoviário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Através desta pesquisa foi comprovado que a junção das atividades de 
marketing e a logística é de fundamental relevância para a organização. Quando 
se busca adotar métodos diversifi cados dentro de uma organização, pode-se 
observar que se está desenvolvendo conhecimentos e habilidades diferentes, e 
dessa forma pode-se interagir com os clientes de maneira diferenciada. Como 
também, a missão, a visão e os valores da empresa auxiliam a organização a 
defi nir o perfi l dos profi ssionais, para melhor atender o público-alvo, além de 
verifi car o cumprimento dos procedimentos operacionais específi cos de cada 
área envolvida.
 Em outras palavras, Chiavenato (2004, p. 222) afi rma que “O desempenho 
humano precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização 
tenha competitividade para atuar e se sair bem no mundo globalizado de hoje.”
Por certo, o contato direto com a organização desenvolve junto com os 
colaboradores e clientes, desde o primeiro até o último momento, a integralidade 
coletiva, e busca desenvolver ao longo de sua vida profi ssional, novas maneiras 
de lidar com pessoas em situações diversas.
 Acredita-se que ao garantir atendimento adequado, ofertas de serviços 
superiores sufi cientes e em tempo hábil, por sua aquisição ágil, efi caz e 
proativa, surjam relações favoráveis entre clientes e organização. É importante 
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estabelecer o que é e o que se tem a oferecer em determinadas situações. Adotar 
procedimentos profi ssionais mediante situações diferentes expostas. Portanto 
espera-se que a tomada de decisão, corresponda ao estabelecimento de um 
compromisso de ação. 
 Um atendimento ao público realizado com sucesso ocasiona para a 
organização bons resultados fi nais. Entregar o produto ou serviço no lugar certo, 
no momento certo, em tempo hábil, ao menor custo possível. Desse modo fi ca 
fácil mensurar suas metas atingidas através das avaliações de reação. Vale 
ressaltar que estão em constantes mudanças advindas da concorrência. E todo 
esse contato faz parte do sucesso, onde irá receber destaque dos parceiros ao 
longo dos tempos.
 Sugere-se que a empresa verifi que os pontos fortes e fracos dos serviços 
prestados, já que com o aumento da competitividade, as empresas têm uma 
necessidade de crescer, de conquistar novos mercados, de manter índices de 
crescimento que possuem, ou até mesmo garantir a sobrevivência.
 Em adição, Dornelas (2012, p. 55) evidencia que “Uma estratégia acertada 
pode colocar a empresa rapidamente à frente dos demais competidores, com 
seus produtos ou serviços sendo preferidos pelos demais”.
 No período de experiências foram acompanhados colaboradores, 
que compartilham a progressão funcional. Com a troca de experiências entre 
colaboradores, se torna positivamente fácil adotar processos diversifi cados para 
satisfazer os clientes, com maneiras simples e agradáveis, agregando valores, 
em cada momento com nossos parceiros.
 Com tudo, busca-se garantir recompensas e o reconhecimento, a modo 
de desempenhar a satisfação dos clientes, com serviços de boa qualidade 
prestados pela organização, garantindo sua competitividade no mercado de 
escoamento de grãos. A intenção determinante de estar sempre melhorando, 
eleva-se ao fato da empresa colocar o cliente em primeiro lugar, e visar novas 
oportunidades e prosperidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao analisar a importância da junção das atividades de marketing e 
logística é possível reconhecer que suas funções tornam-se indispensáveis nas 
organizações que permeiam realizar de forma satisfatória a distribuição de seus 
produtos, e efetuar serviços efi cientemente, de tal forma a constituir nos serviços 
maneiras de se saírem bem na frente da concorrência. Bem como, entregar o 
produto certo, no local adequado, com menor custo possível, propicia para a 
organização uma forma diferenciada de atuação no mercado de escoamento de 
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grãos.
 Além disso, é de suma importância uma cultura interna na organização, 
que permite a participação dos colaboradores, tendo a fi nalidade de expor suas 
opiniões tanto nos pontos fortes, quanto naqueles que devem ser melhorados. 
Uma equipe com entusiasmo traz resultados contínuos para a empresa.
Com o estudo realizado na organização constatou-se, que ao unir o marketing 
na logística da empresa, adquiriu-se uma resposta positiva na qualidade dos 
serviços prestados confi rmando as hipóteses propostas anteriormente.
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