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Introdução: Em meio a um mercado fortemente competitivo, as empresas buscam
formas de se destacar e diante da concorrência. Para isso é importante ter uma estratégia
de marketing bem definida com sua missão e visão, de modo a obter sucesso e alcançar
os objetivos desejados pela organização.
O Planejamento Estratégico de Marketing envolve definir a estratégia central,
designar o posicionamento competitivo da empresa e de seus produtos ou serviços e
implementar essa estratégia. Este planejamento vale tanto para a empresa com um único
produto quanto para um conglomerado que engloba negócios diferentes (SOUZA,
YONEMOTO, 2010).
Entende-se a grande importância do Planejamento Estratégico de Marketing ao
melhor compreender as necessidades de adaptação às mudanças, que surge da
instabilidade do ambiente de negócios e do mercado (SILVA et al, 2011).
O plano de marketing fornece um esboço de como a organização irá gerir e
desenvolver decisões sobre produto, preço, distribuição e promoção para criar uma
oferta que os consumidores considerem atraente. O plano de marketing também se
ocupa da implementação, controle e aprimoramento dessas decisões (FERRELL, 2009,
p. 15).
O presente estudo trata-se de uma análise da estratégia de marketing do Bar e
Restaurante Don Benin localizado em Nova Venécia, esse diagnóstico visa descobrir se a
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estratégia de marketing adotada pela empresa está gerando os resultados esperados e
atingindo seu público alvo de modo a fidelizar os antigos cliente e buscar novas fatias de
mercado.
Material & Métodos: Foi utilizada no trabalho a amostragem não probabilística por
acessibilidade, sendo utilizados os elementos que estavam acessíveis para a coleta dos
dados, buscando a eficiência e representatividade dos dados coletados (Gil, 2002).
Os dados utilizados foram coletados in loco no ano de 2015, sendo eles obtidos por
meio de uma entrevista semiestruturada com a proprietária da empresa, clientes e
moradores da cidade. Além das entrevistas, foram realizadas observações in loco.
O presente estudo tem como meta destacar a importância de uma estratégia de
marketing bem definida por uma empresa e conhecimentos de seu público alvo, além de
formas de aumentar seu market share e se consolidar cada vez mais no mercado.
Resultados & Discussão: Através da pesquisa, ficou visível que a empresa não tem bem
definido seu público alvo. Isso prejudicou toda a sua estratégia de marketing. O bar e
restaurante tem como objetivo que seu público sejam todas as pessoas sem distinção de
classe social. Porém, esse método acaba não tendo a efetividade devida e os métodos de
divulgação acabam não atingindo os verdadeiros clientes do estabelecimento.
O Don Benin oferece ambiente diferenciado e inovador para suas clientes, com
decorações, porções, pratos de comida e bebidas diferenciadas do que é comum em
Nova Venécia e cidades vizinhas. Deste modo a empresa visa um serviço de qualidade e
satisfação dos clientes.
Atualmente a empresa possui varais formas de divulgação de seu
estabelecimento, além de contar ajuda de uma empresa especializada em marketing. Os
meios de divulgação ocorrem por meio de mídias sociais (Facebook, Instagram),
jornais, internet, revista, rádio e participação e realização de eventos para fortalecer a
marca em outros municípios.
Após rápida análise é perceptível que a empresa investe pesado na divulgação de
sua marca, porém é necessário conhecer melhor seu público e traçar estratégias que
alcancem seus principais clientes e de modo a fideliza-los, o que não exclui a
possibilidade de atingir novas fatias de mercado. Os meios de divulgação não possuem
sucesso se não forem criados com foco e meta em seu público alvo e terem um objetivo
bem definido.
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